नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड
( द. २४.३.२०१५ ची तहकुब सव साधारण सभा )
मंगळवार

द. ३१.३.२०१५ रोजी सकाळ

११.०० वाजता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकची सवसाधारण सभा

महानगरपािलके या न वन प पींग ःटे शन येथे भर व यात आली होती.
उप ःथती न दणी र जःटर म ये ःवा र क न सदर सभेस खालील म.न.पा. सदःय उप ःथत होते.
मा.अ.स तार अ.गफुर, महापौर
सवौी ौीमती/
च हाण आनंद शंकरराव

कदम गंगाबाई नारायणराव

क याणकर बालाजी द तराव

ःवामी शैजला कशोर

पवळे उमेश दे वराव

कंठे वाड स वता मारोतराव

पांढरे ःनेहा सुधाकर

फा ख अली खा इिलयाज खॉ

क याणकर बालाजी दे वदासराव

आनेवार गंगासागर संद प

भवरे कशोर दामोधर

कदम शीला कदम

ूमोद मुरलीधराव खेडकर

मोकले सोनाबाई रामचंि

गुरम वनयकुमार जग दश

च हाण ौ दा सुिशल

गाड वाले वरििसंघ जगतिसंघ

उमरे कर अशोक रावण

च हाण उमेशिसंह अशोकिसंह

र जयाबेगम अयुबखान

गाडगे शंकर जयवंतराव

गायकवाड अंजली सुरेशराव

दे शमूख बालासाहे ब गंगाधराव

स.इतरत फातेम स.मजहर
ु हसे
ु न

धबाळे गणपतराव िभवाजी

गफारखान गुलाम महमंद खान
अनुजा अिमतिसंह तेहरा

योती महि खेडकर

िगल सर जतिसंध पंजाबिसंघ

स.शेर अली स.महे बूब अली

फा ख हसे
ु न कािसम साब

राखेवार सितष शेष पा

कुरे शी शफ अहे मद

अ.लितफ अ.मजीद

ज कया बेगम स.मुखतार

गु खुद सुंदरलाल कशनलाल

खोमणे सुदशना महे श

बावजीर शे. हबीब शे. अ द ु ला

रावत दपकिसंह कािशनाथिसंह

गायकवाड वैजयंती िभमराव

मोरे संजय गंगाधरराव

अिभषेक सौदे

काकडे िसंधू पांडूरं ग

दे शमूख मंगला गजानन

िचखलीकर सं दप सुभाषराव

वनय वँवांभरराव पाट ल

जमदाडे क णा िभमराव

घोगरे इं दबाई
िशवाजीराव
ू

कदम वँवास बालाजी

ऍड.बन शाम वामनराव

काबरा रामनारायण रामदे व

सभे या अ य ःथानी मा. महापौर ौी अ.स ार अ,गफूर, हे होते. तसेच ौी सुशील खोडवेकर,

आयु , ौी र नाकर वाघमारे ,

उपआयु

(ूशासन), सौ.िमरा कुलकण , मु य वै ा कय आरो यािधकार ,ौी मु य लेखा प र क ौी आर.एस.कोलगणे

ौी वजय मुंढे,

स.आयु

आरो य, ौी िगर ष कदम, अिभयंता, ौी अंधारे , अिभयंता व महानगरपािलकेचे सव सहायक आयु / े ऽय अिधकार

व सव

वभाग ूमुख उप ःथत होते.
सुरवातीस नेहमी ूमाणे वंदे मातरम हे सामु हक िगत
सर जतिसंघ िगल

नांदेड द

हण यात आले.

णचे आमदार व महानगरपािलकेचे माजी महापौर ौी ओमूकाशजी पोकणा या या मातोौी

दगडाबाई गणेशलाल पोकणा याचे तसेच महानगरपािलकेचे स.सदःय ौी गु िमतिसंघ नवाब या या
दाद माचे वृ दापकाळाने द:ु खद िनधन झालेले अस यामूळे

वरििसघ गाड वाले

या ूःतावास माझे अनुमोदन आहे .

ठराव ब.२००
द

यांना भावपुण ौ दांजली अपण कर यात यावी.

ठ रा व
ण नांदेडचे माजी आमदार तथा नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचे

माजी महापौर ौी ओमूकाश पोकणा यां या

मातोौी दगडाबाई गणेशलाल पोकणा यांचे वृ दापकाळाने कालच द:ु खद िनधन झालेले अस यामूळे

सभा सवानुमते भावपुण ौदांजली अपण करते व

यां या कुटंु बयावर ओढावले या द:ु खात सहभागी होते.

यांना ह नांवामनपा सवसाधारण

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचे स. सदःय ौी गु िमतिसंघ नवाब यां या दाद मा याचे वृ दापकाळाने द:ु खद िनधन

झालेले अस यामूळे

यांना ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते भावपुण ौदांजली अपण करते व

द:ु खात सहभागी होते.

यां या कुटंु बयावर ओढावले या

(२)
दपकिसंह रावत

महानगरपािलके या मले रया
अस यामूळे

महापौर

वभागातील कमचार मर बा कांबळे यांचेह अकाली द:ु खद िनधन झालेले

यांनाह भावुपण ौ दांजली अपण कर यात यावी.

महानगरपािलकेचे मले रया वभागातील कमचार मर बा कांबळे याचेह द:ु खद िनधन झालेले अस यामूळे
यांना भावपुण

ौ दांजली अपण कर यात येते.

ठराव ब.२०१

ठ रा व

नांदेड वाधाळा शहर महानगरपािलका मले रया
अस यामूळे

वभागातील कमचार

मर बा कांबळे यांचे अकाली द:ु खद िनधन झालेले

यां या कुटंु बयावर ओढावले या द:ु खात

यांना ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते भावपुण ौदांजली अपण करते व

सहभागी होते.
सर जतिसंघ िगल

नांवामनपाकेस १३
टाकणेसाठ

या व

आयोगा अंतगत पुनवसीत अबचलनगर कॉलनी भागात मलिनःसारण

लाईन

.१५० ल ाची तसेच नंद माम हौिसंग सोसायट म ये मलिनःसारण लाईन वःतार करणासाठ

५० ल ाची ूशासक य व आिथक मा यता दे यात यावी.
वरे ििसंघ गाड वाले
महापौर

ौी सर जतिसंघ िगल यांनी जो ूःताव मांडला
वशेष बाब
याच

यास माझे अनुमोदन आहे .

हणून ौी सर जतिसंघ िगल यांनी जो ूःताव मांडला

यास मा

ता दे यात येते व हा ठराव

सभेत कायम कर यात येतो.

ठराव ब.२०२

ठ रा व

नांवामनपाकेस १३ या व

आयोगा अंतगत

पुनवसीत अबचलनगर कॉलनी भागात मलिनःसारण लाईन टाकणेसाठ

.१५०

ल ाची तसेच नंद माम हौिसंग सोसायट म ये मलिनःसारण लाईन वःतार करणासाठ ५० ल ाची ूशासक य व आिथक मा यता ह
नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
सुदशना खोमणे

ःवातंऽ सैिनक माजी नगरसेवक व ूजावाणीचे जे
योगदान रा हलेले आहे

यामूळे

संपादक याचे शहरा या

म ये जे
आनंद च हाण

डोइफोडे असे नांव दे याचा ूःताव

यास मा यता दे यात यावी.

नांदेड शहरातील कै.सुधाकररावजी डोईफोडे हे एक ूित ीत व ूितभावंत जे
नांदेड

नागर कांकर ता बांध यात

डोइफोडे असे नाव दे यास संमती दलेली अस यामूळे नाना नानी पाक

नागर कांकर ता बांध यात आले या भवनास कै. सुधाकरराव

मी मांडत आहे

ज हा जे

नागर क संघटनेचे स लागार होते

पऽकार ःवातंऽ सेनानी व

यामूळे नांवामनपा तफ नांदेउ शहरात जे

नागर कांसाठ िशवाजीनगर येथील नाना नानी पाक म ये बांध यात आले या जे
सुधाकररावजी डोईफोडे ःमृती जे
वनय पाट ल

खुप मोठे

यांचे ःमृती ू यथ महानगरपािलके या रः याला, इमारतीला नांव

दे याबाबत चचा झाली होती . यां या कुटंु बयानी नाना नानी पाक म ये जे
आले या भवनास कै. सुधाकरराव

वकासासाठ

नागर क भवनास कै.

नागर क भवन असे नाव दे यात यावे.

ूभाग ब.३९ म ये महानगरपािलके या ओपन ःपेस म ये उ ान

वकिसत कर यात आलेले असून या

उ ानास महारा ाचे माजी मु यमंऽी तथा मराठवाडयाचे िश पकार,िसडको वसाहतीचे जनक

कै.शंकररावजी

च हाण उ ान असे नांव दे यात यावे तसेच या उ ानात िसडको हडको भागातील

व ा याकर ता

अ यािसका व वाचनालया या इमारतीचे बांधकामाच होत असून
कै.शंकररावजी च हाण

असून या अ यािसका व वाचनालयास

यांचे नांव दे यात यावे असा माझा ूःताव आहे यास

मंगल दे शमूख

ौी वनय पाट ल सभापती, ःथायी सिमती यांनी जो ूःताव मांडला

महापौर

सौ.सुदशना खोमणे व ौी

सभागृहाने मा यता

ावी.

यास माझे अनुमोदन आहे .

वनय पाट ल यांनी नांव दे याचे जे ूःताव मांडले

यास मा यता दे यात येते

व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
ठराव ब.२०३

ठ रा व

ःवातंऽ सैिनक त कािलन नांदेड नगरपािलकेचे नगरसेवक व ूजावाणी वृ पऽाचे जे
मराठवाडा रे वे संषघ सिमतीचे अ य
वकासासाठ

असतांना मराठवाडयातील अनेक रे वेचे ू

यांचे खुप मोठे योगदान रा हलेले आहे .शहरातील नागर कांना

ःमृती ू यथ नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेमाफत िशवाजीनगर भागात
आले या भवनास कै. सुधाकररावजी डोईफोडे ःमृती जे

माग

संपादक कै.सुधाकररावजी डोईफोडे यांनी
लावलेले आहे तसेच नांदेड शहराचा

यांनी केले या कायाची आठवण रहावी
नाना नानी पाक म ये जे

हणून

यांचे

नागर कां कर ता बांध यात

नागर क भवन असे नांव दे यास ह नांदेड वाधाळा शहर महानगरपािलकेची

सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते.
तसेच िसडको हडको भागातील

ूभाग क. ३९ म ये महानगरपािलके या मोकळया जागेत न याने वकिसत कर यात आले या

उ ानास महारा ाचे माजी मु यमंऽी तथा मराठवाडयाचे िश पकार,िसडको वसाहतीचे जनक

कै.शंकररावजी च हाण उ ान असे नांव

दे यास तसेच याच उ ानात बांध यात येत असले या अ यािसका व वाचलयास कै.शंकररावजी च हाण अ यािसका व वाचनालय असे
नांव दे यास ह नांदेड वाधाळा शहर महानगरपािलकेची सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते. व हा ठराव याच सभेत कायम
कर यात येतो.

(३)
स.शेर अली

कि शासनाची जवाहरलाल नेह
योजनेतील

सव

वकासाची

नागर पुन
कामे

महानगरपािलकेस सहकाय केले
ूमुख ौी ङ.के.िसंघ व

थान

लवकरात

(जेएनएनयुआरएम) योजना चांग या ूकारे राबवून या

लवकर

पुण

कर यासाठ

वेळोवेळ

मागदशन

क न

याब दल महानगरपािलकेचे स लागार (क सलटं ट) आयएलएफएसचे

यांचे सहकार याचे अिभनंदन क न

यांचा ूशःती पऽ दे वून गौरं व कर यात

यावा. असा ूःताव आहे .
सर जतिसंध िगल

ौी शेर अली यांनी मांडले याूःतावास माझे अनुमोदन आहे .

महापौर

ौी शेर अली यांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो. व हा ठराव

ठराव ब.२०४

ठ रा व

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत कि शासनाची जवाहरलाल नेह
ूकारे राबवून या योजनेतील सव

सहकाय केले

यांच सभेत कायम कर यात येतो.

नागर पुन

थान

(जेएनएनयुआरएम) योजना चांग या

वकासाची कामे लवकरात लवकर पुण कर यासाठ वेळोवेळ मागदशन क न

याब दल महानगरपािलकेचे स लागार (क सलटं ट) आयएलएफएसचे ूमुख ौी

अिभनंदन क न महानगरपािलकेचे वतीने

याचा

ङ.के.िसंघ व

महानगरपािलकेस

यांचे सहकार याचे

ूशःती पऽ यथोिचतगौरं व कर यात यावा असे ह नांवामनपा सवसाधारण सभा

सवानुमते संमत करते.व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
वषय ब.२५

ूःताव

नांवामनपा ह द तील ूभाग ब.३७ कौठा प रसरात अटोःटॉप नस यामूळे अटोधारक कोण याह

ठकाणी उभे क न वाहतुक स

अडथळा िनमाण कर त आहे त कर ता नागर कां या व अटोधारका या सु वधासाठ कौठा प रसरात अ ह याबाई होळकर
चौकात, जू या कौठयास

जाताना लागणा-या चौकात

अटोथांबे जा हर कर यास मा

व नागाजूना शाळासमोर ल रः या या दो ह बाजूने ू येक ५ अटोकर ता

ता दे णे बाबत.

सुचकः- अिभषेक सौदे
िसंधुताई काकडे

चौकात,र वनगर

अनुमोदकः- सूंदरलाल कशनलाल गु खुद
या ूःतावास वरोध नाह परं तु र वनगर चौकात, जू या कौठयास
घरासमोर ऍटो उभे के यास नागर कांना ऽास होइल

यामूळे

जाताना लागणा-या चौकात नागर काचे

याऐवजी जू या कौठयातून न वन गोवधनघाट

पुलाकडे येणा-या रः यां या कॉनर जवळ ऍटोःटॉप कर यात यावा.
महापौर
ठराव ब.२०५

संबंिधत ूभागा या सं.सदःयांनी सुच वले या द ु ःती ूमाणे ूःतावास मा यता दे या येते.
ठ रा व

नांवामनपा ह द तील ूभाग ब.३७ कौठा प रसरात अटोःटॉप नस यामूळे अटोधारक कोण याह
अडथळा िनमाण कर त आहे त कर ता नागर कां या व अटोधारका या सु वधासाठ

ठकाणी उभे क न वाहतुक स

कौठा प रसरात पु यंलोक अ ह याबाई होळकर

चौकात,( लातूर रोड पोिलस चौक जवळ )जू या कौठयातून न वन गोवधनघाट पुलाकडे जाणा-या

रः यां या डा या बाजूने व उज या

बाजु या कॉनर जवळ व नागाजूना शाळे समोर ल रः या या दो ह बाजूने ू येक ५ अटोकर ता अटोथांबे जा हर कर यास ह नांवामनपा
सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते.
वषय ब.२६

ूःताव

नांवामनपा ह द तील आय टआय चौका जवळ महा मा
मनपा सवसाधारणसभा

योतीबा फुले व सा वऽीबाई फुले यांचे पुणाकृ ती पुतळे उभार याकर ता

द.५.८.२००३ ठराव ब.६६ नुसार मा यता दलेली आहे .सदर ल ठकाणी महानगरपािलकेकडू न २८५ चौ.मी.जागा

शासक य तंऽिनकेतन याचेकडू न मागणी के यानुसार सदर २८५ चौ.मी.जागेचा

यायालयीन

वाद संपु ात

आ यानंतर लवकरच हःतांतर

कर यात येणार आहे .
आय टआय चौक हा शहरातला मु य चौक असुन सदर ल चौका पासूनच

मह वा या िमरवणूका ,मोच, िनघुन ज हािधकार

कायालयाकडे जातात तसेच महा मा फुले व सा वऽीबाई फुले यांचे पुणाकृ ती पुतळे उभार यात आ यानतर
आहे .सदर ल ठकाणी जयंती व पु यितथी व इतर

सुशोिभकरण कर यात येणार

कायबमाचेह आयोजन कर यात येते. भ वंयाचा वचार करता पुतळया या व लेबर

कॉलनी रोड मधील ऽकोणी िश लक जागा महानगरपािलकेने संपा दत के यास
पाक गची यवःथा होऊन वाहतुक ची क ड होणार नाह कर ता सदर ल मोकळ

जयंती व पु यितथी ,मोच .ई याद कायबमा कर ता
ऽकोणी जागा

महानगरपािलकेने संपा दत कर याकर ता

मा यता दे णे बाबत.
सुचकः- आनंद शंकरराव च हाण
आंनद च हाण

अनुमोदकः- डॉ.क णा जमदाडे

आय टआय चौकात महा मा
फुले व

योतीबा फुले यांचा पुतळा असून लवकरच

सा वऽीबाई फुले याचे पुणाकृ ती पुतळे उभार यात येणार असून

ूमाणात साजर

कर यात येते

यािनिम य आय टआय चौकात

या ठकाणी महा मा

योतीबा

यांची जयंती व पु यितथी मोठया
व वध प ाचे कायकत,सामा जक

संघटनेतफ जमा होतात तसेच याच चौकापासून व वध मागणीसाठ मोच िनघतात.वाहनासाठ पाक गची
यवःथा नस यामूळै पुण वाहतुक
आवँयक आहे

वःकळ त होत अस यामूळै वाहना या पाक साठ

जागा असणे

हणून पाक ग कर ता सदर ल जागा संपादन कर यासाठ आ ह ूःताव दलेला आहे . यास

सभागृहाने मा यता

ावी.

(४)
सर जतिसंघ िगल

शहरातील वाढती वाहतुक ल ात घेता िशवाजी पुतळा ते व जराबाद मुथा चौक या रः याचे ं द करण करणे
आवँयक झालेले आहे .कर ता या रः याचे ं द करणासाठ जागा संपादन कर यात यावी.

महापौर

खाजगी मालक ची जागा असुन पाक ग कर ता सदर ल जागा संपादन कर याचा स.सदःयां या ूःतावास
मा यतादे यात येते .व हा ठराव याच सभेत कायम

ठराव ब.२०६

ठ रा व

नांवामनपा ह द तील आय टआय चौका जवळ महा मा
मनपा सवसाधारणसभा

कर यात येतो.

योतीबा फुले व सा वऽीबाई फुले यांचे पुणाकृ ती पुतळे उभार याकर ता

द.५.८.२००३ ठराव ब.६६ नुसार मा यता दलेली आहे .सदर ल ठकाणी महानगरपािलकेकडू न २८५ चौ.मी.जागा

शासक य तंऽिनकेतन याचेकडू न मागणी के यानुसार सदर २८५ चौ.मी.जागेचा

यायालयीन

वाद संपु ात

आ यानंतर लवकरच हःतांतर

कर यात येणार आहे .
आय टआय चौक हा शहरातला मु य चौक असुन सदर ल चौका पासूनच

मह वा या िमरवणूका ,मोच, िनघुन ज हािधकार

कायालयाकडे जातात तसेच महा मा फुले व सा वऽीबाई फुले यांचे पुणाकृ ती पुतळे उभार यात आ यानतर
आहे .सदर ल ठकाणी जयंती व पु यितथी व इतर

कायबमाचेह आयोजन कर यात येते. भ वंयाचा वचार करता पुतळया या व लेबर

कॉलनी रोड मधील ऽकोणी िश लक जागा महानगरपािलकेने संपा दत के यास
पाक गची यवःथा होऊन वाहतुक ची क ड होणार नाह कर ता सदर ल मोकळ
व

सुशोिभकरण कर यात येणार

जयंती व पु यितथी ,मोच .ई याद कायबमाकर ता
ऽकोणी जागा

महानगरपािलकेने संपा दत कर याकर ता

यासाठ लागणा-या खचास ूशासक य व आिथक मा यता ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते .व हा ठराव याच

सभेत कायम कर यात येतो.
वषय ब.२७

ूःताव

नांदेड शहरात चालू असले या

व वध

डपीआर अंतगत घरकुलाचे कामे झाली आहे त व काह

ठकाणी चालू आहे त काह

ूभागाम ये घरकुलाची कामे ःथलांतर त क न घरकुल बांधकाम कर यात आले आहे त. उदा.वसरणी, शंकरनगर, जावाईनगर,व इतर परं तु
सदर भागात रःते, ना या, व इतर कामे केलेली नस यामूळे घरकुलांची कामे क नह लाभा याची गैरसोय होत आहे त.शहरात
ूभागात घरकुलाची कामे ःथलांतर त क न बांध यात आली आहे त व चालू आहे त अशा वः याम ये मुलभूत सु वधाची कामे

या
करणे

आवँयक आहे .
बएसयुपी अंतगत वेगवेगळया डपीआरमधून होत असले या कामापैक
िनधी उपल द आहे

या डपीआर म ये मुलभूत सु वधां या कामासाठ

या डपीआरमधून िनिध उपल द क न ःथलांतर त क न बांधकाम झाले या घरकुला या वः याम ये मुलभुत

सु वधांची कामे कर यासाठ ह सभा सवानुमते मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
सुचकः- संजय मोरे

अनुमोदकः- डॉ. व ास कदम
ूशासक य अिभूाय

बएसयुपी योजने अंतगत ११ डपीआर म ये ९७ झोपडपट भागाम ये कामे मंजरु आहे त
तसेच ःवत: बांधकाम करणे ूगतीपथावर आहे त. बएसयुपी अंतगत मंजरु झोपडपट भागाम ये

यानुसार कंऽाटदाराची िनयु

काह

क न

ठकाणी मंजरु असलेली लाभाथ

सं या उपल द होत न हती तसेच काह लाभाथ मंजरु यांद त नाव असतांनाह घरकुलाचा लाभ धे यास तयार न हते

यामूळै

शासनास परत जावू नये तसेच

करणे हा उ दे श

समोर ठे वून मा.सवसाधारण सभा

गर ब लाभाथ

घरकुलापासून वंिचत राहू नये या

ीने शासनाचा शहर झोपडपट मु

ठराव ब.११२ द.२६.८.२०१० व ठराव ब.८४ द.१४.८.२०१४ अ वये

मंजरु लाभा याना घरकुल ःथलांतर क न लाभ दे यात आल आहे व दे यात येत आहे .

मा यता दे वून इतर वः यामधील

बएसयुपी योजने अंतगत झोपडपट भागाम ये धरकुलाचे बांधकाम झा यामूळे मुलभूत सु वधांची कामे
आलेली आहे त तसेच मूळ वः याम ये

घरकुले

या ठकाणी कर यात

मुलभूत सु वधांची कामे झाली अस यामूळे ःथलांतर त क न घरकुलाची कामे केले या

झोपडपट म ये िनधी अभावी मुलभूत सु वधांची कामे हाती धेता आलेली नाह त या ठकाणी महानगरपािलके या िनधीतून अथवा इतर
योजनेतुन नागर सु वधाची कामे ट या ट याने हाती घे यात येतील.
संजय मोरे

मागील ३५ वषापासुन वसरणी भागात
योजने

अनेक झोपडपटया अ ःत वात आ या. या भागात

अंतगत घराचे बांधकाम कर यासाठ

२००६ ला स ह कर यात आला.सव अंती फ

, बएसयुपी
२००-२२५

घराना मा यता दे यात आली असून काह घराचे बांधकाम कर यात आले काह घराचे बांधकाम ूगती
पथावर आहे परं तु या नागर कांना योजनेतील कोण याह मुलभूत नागर सु वधा पुर व यात आले या नाह .
जेएनएनयुआरएम व मलिनःसारण लाईन टाक यासाठ याभागतील सव रःते खोद याने

पुण रःते खराब

झालेले आहे . नागर कांना या रः याव न चालणे अवघड झालेले आहे . बएसयुपी योजने बांधकाम कर यात
आले या वः यात मुलभूत नागर सु वधा पुर वणे आवँयक आहे त,यासंदभात मी आयु

साहे बांना सबंिधत

अिभयं याना अनेक वनंती अज दलेले आहे . परतु कामे क न दे यास तयार नाह . माझी वनंती आहे
इतर डपीआर म ये

िश लक असले या िनधीतून वसरणी भागातील लाभा याना मुलभेत नागर सु वधा

उपल द क न दे यात या यात.

(५)
सर जतिसंघ िगल

या भागात बएसयुपी योजने अंतगत घराचे बांधकाम झालेले

आहे तेथे मुलभूत नागर सु वधा उपल द

क न दे णे आवँयक आहे .ौी संजय मोरे यांनी मांडले या ूःतावा पमाणे
सु वधासाठ िनधी िश लक नाह

या भागात मुलभूत नागर

याकर ता इतर डपीआर म ये िश लक असलेला िनधी दे यात यावा व

कामे क न दे यात यावी .
डॉ.क णा जमदाडे

ौी संजय मोरे यांनी चांगला ूःताव मांडलेला आहे . बएसयुपी योजन अंतगत घराचे बांधकाम कर यात
आले परं तु नागर काना मुलभूत नागर

सु वधा दे यात आले या नाह त. मा या ूभागात राहलनगर
,
ु

लू बीनीनगर,शाहनगर
येथे घराचे बांधकाम कर यात आले परं तु तेथीली नागर कांना मुलभूत नागर सु वधा
ु

दे यात आले या नाह त.

बएसयुपी उपआयु

ौी र ाकर वाघमारे यांनी या भागाची पाहणी केलेली

आहे .राहलनगरात
२० वषापासुन कोणतीच कामे झालेली नाह . लहजीनगरला
जा यासाठ रःता नस यामूळे
ु
ु

भू संपादन क न रःता कर यास सवसाधारण सभेने मा यता

झालेली नाह .
ौ दा च हाण

वंणुनगरात घराचे िशफट ंग कर यात आले परं तु
गोरगर ब मुःलीम समाजाचे नागर क असून
उभे कर यात आले परं तु
कर यात आले परं तु

दलेली आहे

यांना नागर

यावरह आज पयत कायवाह

सु वधा दे यात आले या नाह . सव

यांना गुडघाभर पा यातून जावे लागते रःते नाह , व ुत पोल

यावर लाईट बस व यात आलेले नाह .शासना या योजनेअत
ं गत घराचे बांधकाम

यांना अ यावँयक मुलभुत सु वधा का दे यात येत नाह . यांना घरे बाधुन दे वून

याचा उपयोग काय . सवाना मुलभूत नागर सु वधा उपल द क न दे यात या यात अशी वनंती आहे .
अिभषेक सौदे

मा या ूभागात कौठा,िशवनगर भागात बएसयुपी योजने अंतगत धराचे बाधकाम कर यात आले परं तु
नागर सु वधा उपल द क न दे यात आले या नाह त ह खुप गंिभर बाब आहे . नागर सु वधा उपल द
क न दे यात या यात.

दपकिसंह रावत

दिलत वः यात शासना या

व वध योजने अंतगत

वःती,ःलम ए रया नाह अशा भागात गु
कामे कर यास सुच वलेले आहे .

यामूळे

वकासाची कामे कर यात येतात परं तु जेथे दिलत

ता ग द , बएसयुपी योजने अंतगत मुलभूत नागर सु वधाची
या

या भागात अ यावँयक कामे िनकड चे आहे

याभागात ती

कामे कर यात यावीत.िशफट ंग केले या घरांना मुलभूत नागर सु वधा दे ता येत नाह असे शासनाचे जी
आर नाह .महानगरपािलकेचा िनधी वाच यासाठ
िनधीतून घराचे िशफट ंग केले या

भागात

या

डपीआर म ये पैसे िश लक आहे

या िश लक

नागर सु वधाची कामे कर यात यावी.

ौ दा च हाण

ौी दपकिसंह रावत यांनी जो ूःताव मांडला

अशोक उमरे कर

हनुमान मं दर ,बौ द वहार या भागात बएसयुपी योजने अंतगत ५४ घराचे बांधकाम कर यात आले परं तु
यांना रःते, ना या, व त
ु

यास माझे अनुमोदन आहे .

ई.नागर सु वधा उपल द क न दे यात आले या नाह

या दे यात या यात.

जी मलिनःसारण लाईन टाक यात आली ती ले हलम ये टाक यात आलेली नाह द ु ःत क न दे यात
यावी. रःताचा स ह कर यात आला परं तु काम सू

फा ख अली खॉ

जेएनएनयूआर व बएसयुपी योजना सु

कर यात आलेले नाह .

होवून आठ वष झाले परं तु अजूनह

या योजने अंतगत रः याची

पाणी पुरवठयाची ,मलिनःसरणाची लाईटची,रः याची कामे पुण झालेली नाह . ह खेदाची बाब आहे . शासन
आपणास वकास कामासाठ कोटयावधी

पयाचा िनधी दे ते परं तु ते आपण खच क

मागील आठ वषापासून जेएनएनयूआरएम व बएसयुपी
आहोत.

शकत नाह .आ ह

या कामासंदभात सवसाधारण सभेत चचा कर त

शासनाचा िनधी खच कर यास खरोखरच महानगरपािलकेचे अिधकार ,पदािधकार , नगरसेवक

असमथ आहे काय . व हत कालावधीत या पैँयाचा विनयोग केला नाह तर हा िनधी शासन वापस घेईल.
एक कडे अ पलला लाखो

पयाचे पेमेट कर यात येत आहे . शासना या िनधीतून नागर कांना लाभ दे वू

शकत नाह . शासन िनधी खच कर यास काय अडचण आहे .याचा खुलासा कर यात यावा.
बाळासाहे ब दे शमूख

जयिभमनगर,ौावःतीनगर येथे जवळपास ११०० घरांचे बांधकाम कर यात आलेले असून नागर सु वधा
उपल द क न दे यासाठ अनुबमे २.५० कोट व २.२५ कोट चा िनधी होता परं तु िनधी कमी पड यामूळे
रः याची ना याची ,पाईप लाईन, व ुत ई.मुलभूत नागर सु वधाची कामे झालेली नाह .
घराचे बाधकाम नाह तेथे १०-१० कोट ची मूलभूत

या भागात

सु वधाची कामे कर यात येत आहे . आमचे ूभागात

१५०० घराचे बांधकाम होवूनह नागर सु वधा नाह . घरे बांधून काय उपयोग.आयु
या भागात नागर सु वधाची कामे कर याचा िनधी संपलेला आहे

या भागात

साहे बांना वनंती आहे
इतर डपीआर मधील

िश लक िनधी वळता क न नागर सु वधाची कामे कर यात यावी.
सभापती

बएसयुपी

महापौर

बएसयुपी चा पैसा वापस जावू नये अशी स.सदःयांची भावना आहे . आयु ांनी सहयोग दे वून इतर डपीआर

या कामाचा आढावा घे यासाठ एक वशेष सभा बोला व यात यावी.

मधील िश लक िनधीतून िशफट ग झाले या वः यात कामे करावीत.

(६)
संजय मोरे

याभागात खरोखरच काम करणे आवँयक आहे

गणपत धबाळे

एन टसी िमल भागात घराचे बांधकामासाठ

या भागात ूथम ूाधा याने कामे कर यात यावीत.

शासनाने पैसे मंजरु केलेला आहे परं तु गु

दारा बोड व

एन टसी जागा हःतांतर त कर त नस याचे सांग यात येत आहे . जागा िमळाली नाह तर हा िनधी वापस
जाणार आहे काय, जागा हःतांतर त कर यासाठ महानगरपािलकेकडू न काय ूय

कर यात येत आहे याचा

खुलासा कर यात यावा.
आयु

कि शासनाने
समा व

वशेष बाब

हणून जवाहरलाल नागर

केलेला आहे . या

भाग आहे

पुन

थान योजने अंतगत ( एनएनयूआरएम )

योजनेबरोबर बएसयपी योजने अंतगत

प ह या भागात शहरात जो झोपडपट

या झोपडपट भागातील नागर कांना ते रहात असले या जागेवर िन

कमतीत

घराचे

बांधकाम

रःते,ना या, व ुत

क न

ावे.व

दस
ु -या

भागात

यवःथा,पाणी पुरवठा,मलिनःसारण

ावया या आहे त

याच

त केले या आकाराचे व

झोपडपट

भागात

नागर कांना

यवःथा ई.मुलभूत नागर सु वधा उपल द क न

यानुसार आपण घराचे बांधकामाचे व

या

या झोपडपट त नागर सु वधाचे कामाचे

डपीआर तयार क न शासनाची मा यता घेवून मंजरु डपीआर ूमाणे कामे पुण कर याचा ूय
आहोत. शासनाचा पैसा

कर त

अस यामूळे शासन योजनेतील िनकषा ूमाणे महानगरपािलकेस कामे करावी

लागतील. बएसयुपी योजने मुदत द.३१ माच २०१५ रोजी संपत असून

एकूण १९६४० मजुर धरापैक

ू ) आज पयत १४८५५ घरांची बांधकामे पूण झाली ,३१७५
(एन टसी िमल भागातील ५१३६ घरे वगळन

ूगतीपथावर आहे त,१६१० घराचे बांधकाम सु
कंऽाटदारानी १३६८ घराचे बांधकाम सु
नाह

कर या या ूित ेत आहे , २४२ नागर कांनी ःवत: व

केलेले नाह .

िश लक घरांचे बांधकाम या कालावधीत होणे श य

हणून या योजनेस मुदत वाढ दे याकर ता कि शासनास

मु यमंऽी व नांदेडचे खासदार मा.ौी अशोकरावजी

च हाण साहे ब

वनंती कर यात आलेली आहे . माजी
या योजनेस मुदतवाढ दे यासाठ कि

शासनास सतत पाठपुरावा कर त आहे त. तसेच एन टसी िमल भागात ५१३६ घरे मंजरु आहे त परं तु एन टसी
िमलने व गु

दारा बोडाने घराचे बांधकामासाठ

झालेला आहे गु

लागणार जागा हःतांतर त न के यामूळे हा ूक प र द

दार व एन टसी िमलने आप या मालक ची जागा ता यात दे यासाठ महानगरपािलके या

वतीने सतत पाठपुरावा कर यात आलेला आहे .शासनाने मंजरु केल या

डपीआर ूमाणे जेथे जेथे

बएसयुपी योजने अंतगत घराचे बांधकाम झालेले आहे तेथे कामे कर यात येणार आहे . िशफट ंग केले या
धराचे वः यातह मनपािनधीतून ट याट याने नागर सु वधाची

कामे कर यात येतील.

या लाभा यानी

२३ नो हबर २०१४ पुव घराचे बांधकामासाठ आपला वाटा भरलेला आहे व घराचे बांधकामाचे माक आवुट
दलेले आहे
गफार खान

यांना घरे बांधून दे याचा ूय

कर यात

येईल.

बएसयुपी योजने या संदभात ब-याचँया स.सदःयांनी आप या समःया मांडले या आहे त. महापौराना
वनंती आहे क , बएसयुपी या कामाचा आढावा घे यासाठ एक वशेष सभा बोलवावी.

महापौर

ौी संजय मोरे ,स.सदःय यांनी जो ूःताव मांडला तो

मंजरु कर यात येतो. व हा ठराव याच सभेत कायम

कर यात येतो. िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.
ठराव ब.२०७

नांदेड शहरात चालू असले या

व वध

ठ रा व

डपीआर अंतगत घरकुलाचे कामे झाली आहे त व काह

ठकाणी चालू आहे त काह

ूभागाम ये घरकुलाची कामे ःथलांतर त क न घरकुल बांधकाम कर यात आले आहे त. उदा.वसरणी, शंकरनगर, जावाईनगर, र हमपुर,
िभमवाड

व इतर

परं तु सदर भागात रःते,ना या,व इतर कामे केलेली नस यामूळे घरकुलांची कामे क नह लाभा याची गैरसोय होत

आहे त.शहरात

या ूभागात घरकुलाची कामे ःथलांतर त क न बांध यात आली आहे त व चालू आहे त अशा वः याम ये मुलभूत

सु वधाचीकामे

करणे आवँयक आहे .

बएसयुपी अंतगत वेगवेगळया डपीआरमधून होत असले या कामापैक
िनधी उपल द आहे

या डपीआर म ये मुलभूत सु वधां या कामासाठ

या डपीआरमधून िनिध उपल द क न ःथलांतर त क न बांधकाम झाले या घरकुला या वः याम ये मुलभुत

सु वधांची कामे कर यासाठ ह सभा सवानुमते मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
वषय ब.२८

ूःताव

मनपा ूभाग ब.५ (अ) म ये व वध वकास कामे कर यासाठ शासनाकडे िनधी माग याकर ता ूःताव पाठ वणे
सुचकः- ःनेहा सुधाकर पांढरे
फा ख अली खा

अनुमोदकः- आनंद च हाण
ूभागात वकासाची कामे कर यासाठ शासना या व वध योजने अंतगत िनधी येतो परं तु तो िनधी कशा
ूकारे

ूभागांना

वभागून दे यात येतो याची सं.सदःयांना मा हती होत

नस यामूळे

ठरा वक

ूभागाकर ता शासन िनधी दे यात येतो. माझे ूभागात पुण अ प सं याक नागर क राहतात परं तु अ प
सं याकाकर ता

मागील १० वषपासून जो िनधी आला

यातून मा या

ूभागात एकह काम कर यात

आलेले नाह ह गंिभर बाब आहे . खास ूभागाकर ता िनधी वाटप करतात व इतर ूभाग

यापासून वंिचत

(७)
राहतात, आयु

साहे बांना वनंती आहे क ूभागाचा स ह क न

या

ूभागात कामे करणे आवँयक आहे

तेथे शासना िनधीतून कामे कर यात यावी. पाच नगरसेवकां या िशफारशीनूसार

याचे ूभागात कामे

कर यात येतात बाक चे ८० नगरसेवक वंिचत राहतात. वकास कामाकर ता जो शासन िनधी येतो तो
ूभागांना समानतेने वाटप

कर त जावा. महापौरांनी

सव

सव ूभागाचा वचार केलेला नाह ठरा वक ूभागतच

िनधी दला.
महापौर

ौी फा ख अली खा यांनी अ यंत खोटा आरोप केलेला आहे शासन िनधीतून कोण या ूभागात कामे
यावयाची

हे ूशासन ठर वते. व

यास सभागृह मा यता दे ते. महापौरांना य

गत िनधी वाटप कर याचे

अिधकार नाह . खोटा आरोप कर यात येत आहे .
अशोक उमरे कर

महापौरांनी सव ूभागाकडे ल

संजय मोरे

शासना या गाईड लाईन ूमाणे शासन िनधीचा विनयोग करावयास पा हजे. आयु ांनी शासन िनधीतून

कामे करतांना खरोखरच
आवँयक आहे

ावे.

या ूभागात काम कर याची गरज आहे हे तपासुन

या ूभागात

काम करणे

ूभागात कामे करावयास पा हजे.

सोनाबाई मोकले

आमचे ूभागात मागील २० वषापासून पा याची टं चाई अस यामूळे न वन पाईप लाईन टाक यात यावी.

बाळासाहे ब तरोडे कर

स या उ हाळयाचे दवस अस यामूळे मा या ूभागातील ५-६ नगरात लआमीनगरात

रःतेह

खराब झालेले अस यामूळे रः याची द ु ःती कर यात यावी.

िनमाण झालेली असून
,नागर कांनी उपोषणह

पा याचा गंिभर ू

सोड व यासाठ

पा याची टं चाई

सबंिधत अिधका-यांना

केले.मा या ूभागातील पा याची समःया सोड व यासाठ

कर यात येत आहे याचा खुलासा कर यात यावा. पाणी पुरवठयाकर ता कोटयावधी

िवनंती केली

काय उपाय योजना
पये खच कर यात येत

आहे परं तु आमचे ूभागातील पा याची समःया सुटत नाह , तरोडा पाणी पुरवठा योजनेचे काम कोण या
ःटे जवर आहे याचा खुलासा कर यात यावा.
बाळासाहे ब दे शमूख

या भागात महानगरपािलकेची पाणी पुरवठा यवःथा नाह
या ठकाणी

कंवा शेवटचा भाग अस यामूळे

वंधन व हर घे यात या यात. पाणी पुरवठा बाबत स.सदःय

पुरेशा दाबाने

या काह सुचना करतील

याची दखल घे यात यावी.
उमेश च हाण

मःतानपुरा या भागात तीन म ह यापासुन पा याची टं चाई आहे . साईट ब.३४ येथे पा याची टाक चे
बाधंकाम कर यात आले परं तु अ ाप ह पा याची टाक सु

कर यात आलेली नाह .पाणी पुरवठा वभागात

२६९ कमचार असून ह नागर कांना पाणी टं चाईला त ड

ावे लागत आहे .िशवाजीनगर भागात गळ याचे

ूमाणे जाःत अस यामूळे मोठया ूमाणात पाणी वाया जात आहे
वनयं गुरम

याकडे कोणी ल

दे यात यावे.

पाणी ू ावर उ रे दे वू नये गंिभरतेने वचार क न तोडगा काढावा मी अनेक दवसापासून
भागात

पा याची टाक

बांधूनह

या भागातील नागर कांचा पा याचा ू

दरवेशनगर

सुटलेला नस याची तबार

का.अिभयंता, उपअिभयं याकडे कर त आहे . परं तु पाईप लाईनची द ु ःती होत नाह .६ इं ची पाईप लाईन
आहे

उपआयु

पाणी पुरवठा

ू आले.
काय िनघत आहे हे कुठन

याम ये पोते , लाःट क कसे

यांनी सु दा ःथळावर येवून पाहणी केली आहे .

ौी वनंय गुरम यां या ूभागातील १५-२० घराना पाईप लाईनचा शेवटचा भाग

होत नाह .या ठकाणी पाईप लाईन टाक यासाठ
अिभयं यानी काम केले नाह तर
वनय गुरम

पाणी पुरवठा वभागाचे उपआयु

यांचे

स.सदःयांनी लहान सहान कामासाठ

अस यामूळे पाणी पुरवठा

मनपाकेची जागा नाह , खाजगी जागा आहे , संबंधीत

व र ाकड उपआयु ,आयु
ू येक वेळ

आयु

यांना क पणा

ावयास पा हजे.

,उपआयु ाकडे तबार करावी काय संबंिधत

अिभयं याची काह जबाबदार आहे कंवा नाह .
दपक रावत

संबंिधत अिभयं यां व

द कायवाह कर यात यावी व १५-२० घराचा पा याचा ू

यावा पाईप लाइन द ु ःत कर यात यावी.संबिधत अिभयं या व

आहे तो सोड व यात

द काय कायवाह कर यात येणार आहे

याचा खुलासा कर यात यावा. वंणुपूर शंकर जलाशयातील साठा कमी झालेला अस यामूळे शहराला पाणी
टं चाई जाणव याची श यता आहे

ते हा अशा प र ःथतीत

शहराला पाणी पुरवठा कसा करणार आहात,

याचे काय िनयोजन कर यात आले , कती हातपं प चालू आहे त कती बंद आहे त ते द ु ःत कर यासाठ

काय उपाय योजना कर यात आ या,ूभागात न वन वंधन व हर घे याची कायवाह कर यात येत आहे

काय याची मा हती दे यात यावी.
रामनारायणजी काबरा

वंणुपूर धरणातील पा याचा साठा कमी झालेला आहे . ऐन उ हाळयात पा याचा साठा संपु ात आला तर
नांदेड शहरावर पा याच संकट येणार आहे .वर या धरणातून नांदेड शहराकर ता पाणी सोड यात येणार आहे
काय, पाणी संकट िनमाण झा यास
यावा.

कशा ूकारे िनयोजन

कर यात येत आहे याचा खुलासा कर यात

(८)
गु ूत कौर सोड

ूभागात राऽी बे राऽी पाणी सोड यात येत आहे पाणी सोड याची टाईमीग िन

आयु

नांदेड शहरास वंणुपुर शंकर जलाशयातून पाणी पुरवठा कर यात येतो. या जलाशत आर
आलेले पाणी शेतकर

शेतक-याचा

हल व याकर ता

एमएसईबीला १६

स याचा

व ुत पुरवठा बंद कर यासाठ गोदावर नद काठावर ल १६७ शा सफामर
पये ल

पाणीसाठा जून जूलै

दे यात आलेले आहे . स या धरणातील पा याची पातळ ३४६
पयत पुरेल एवढा िश लक आहे .तसेच उ वपैनंगग
ं ा ूक पाचे

काल या दोर पाणी घे याची १५ कोट

योजनेचे काम सु

प र ःथती िनमाण हो याची श यत असेल

यावेळ आपण एक ऽत बसून िनणय घेवू

बाळासाहे ब तरोडे कर

त कर यात

व ुत प पा दारे शेती कर ता वापर कर त अस याचे िनदशनास आ यामूळे ज हा

ूशासनामाफत
असून

त कर यात यावी.

असून हे काम ूगतीपथावर आहे .गंिभर

वंणुपूर शंकर जलाशयातील बॅक वॉटर ४० क.िम. हणजे पुणा पयत असून पुणा तालु यातील शेतकर
शेतीकर ता

मोठया ूमाणात पाणी उपसा कर त अस यामूळे व ुत पुरवठा खंड त कर यासाठ तहिसलदार

पुणा यांना वनंती कर यात

महापौर

यावी.

ःनेहा पांढरे यांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो. व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

ठराव ब.२०८

ठ रा व

मनपा ूभाग ब.५ (अ) मधील
आिथक प र ःथती पाहता िनधी अभावी

व वध भागात

अिभयंता, यांनी ूभाग ब.५ चा स ह क न ूलं बत
उपल द क न दे यासाठ महारा

वकास कामे करणे अ यंत आवँयक आहे परं तु स याची

या ूभागातील व वध

वकासाची कामे ब-याच दवसापासून

वकासाचे कामाचे अंदाजपऽके व ःथळ

महानगरपािलकेची

ूलं बत आहे . कर ता शहर

नकाशे तयार क न

याूमाणे िनधी

शासनास वनंती करावी असे ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते संमत करते.व हा ठराव याच

सभेत कायम कर यात येतो.
वषय ब.२९

ूःताव

नांवामनपा नांदेड िश ण अःथापनेवर मु या यापकाची ६ पदे मंजरु आहे त. मनपा नांदेड सेवा ूवेश ूा प २०१२ नुसार मनपा
िश ण अःथापनेवर ल पदे ५० ट के सरळसेवा व ५० ट के सेवा जे तेनुसार भर याचे ूा पात नमूद आहे . असे के यामूळे िश ण
अःथापनेवर फ

७४ (सन २०१३-२०१४

या संच मा यतेनुसार) िश कांची पदे मंजरु अस यामूळे पदो नतीचे भरावयाची पदे फारच कमी

आहे त, यामूळे ूा पानुसार पदो नती के यास कायरत िश कांवर अ याय होत आहे .
कर ता ह मु या यापकाची पदे १०० ट के सेवा जे तेनुसार भर यात यावीत व तसा ूा पात बदल क न शासनास मंजरु ःतव
पाठ व यासाठ ूशासक य व आिथक मा यता दे याःतव मनपा.सवसाधारण सभे समोर ूःताव सादर.
सुचकः- आनंद शंकरराव च हाण
उपरो

ूशासक य ट पणी

वषया या अनुषंगाने स वनय सादर कर यात येते क , नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका िश ण आःथापनेवर

मु या यापकाची 6 पदे मंजरु असुन
पदो नती ारे िनयु

अनुमोदकः- सौ.शैलजा कशोर ःवामी

यापैक आजिमतीस 5 पदे

र

आहे त. यापूव सदर ल पदावर कायरत कमचार हे 100%

झालेले आहे त. याव न ूथमदशनी सदरची 6 पदे यापूव पूणपणे पदो नतीने भरलेली होती असे िनदशनास येत

आहे . परं तु सालसन 2011 म ये ूमा णत केले या बंद ू नामावलीचा व मनपा ूा प सेवा ूवेश िनयमाचा वचार करता सदर ल 6 पदाचे
वभाजन होऊन 50% सरळसेवा व 50% पदो नती असे ूमाण िन

त केलेले आहे .

शासन प रपऽक ब.ठामपा 2002/821/ू.क.86/न व-23,

दनांक 02 जुलै 2008 अ वये महानगरपािलका कमचार

अिधकार यांचे मॉडे ल सेवा ूवेश िनयम तयार कर याचे िनदश आहे त.

याअनुषंगाने नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील कमचार

/ अिधकार मॉडे ल सेवा ूवेश िनयम शासनाने तयार केले असुन यापूव चे सव सेवा िनयम अिधबमीत क न
महानगरपािलकेने न याने

यांचे ःवत:चे सेवा ूवेश िनयम मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम, 1949

अ वये तयार कर यासंबंधात िनदशीत केलेले आहे .
कर यात आलेले असुन

/

या आधारे ू येक
या कलम 457 (3)

यानुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ूा प सेवा ूवेश यापूव तयार

यास मनपा सव साधारण सभेने द.08.08.2011 रोजी ठराव ब.94 अ वये मंजरु ूदान केलेली आहे . तसेच

सदर ल ूा प सेवा ूवेश िनयम शासनास सादर केले असता शासनाने काह ऽुट अभावी पुन : ूःताव सादर कर यासंदभात सुचना
दले या आहे त.

याअनुषंगाने सदरचे ूा प सेवा ूवेश िनयम शासनास मा यतेसाठ सादर कर यात येणार आहे त.

वःतु ःथती पाहता सहिश क या संवगात कायरत कमचा-यांना
उ

नमुद

यां या सेवा कालावधीत पदो नती या संधी उपल ध नस याने

वभाजनाचा फटका सह.िश क संवगातील कमचा-यांना बसणार आहे . सदर ल कमचा-यांना पदो नती या संधी उपल ध

नस याने असलेली कुठ ंतता घाल व यासाठ सदरची 6 पदे सु दा 100% पदो नतीने भरणे संदभात ूशासन सकारा मक आहे .
उ

बाब वचारात घेता मु या यापक या सवंगातील

, ूा प सेवा ूवेश ूा प २०१२

िनयमात

पदाची सुधार त ःव पात बंद ु नामावली ूमा णत करणे आवँयक असून

खालील ूमाणे अंशत सुधारणा करणे आवँयक

आहे .

मनपा

(९)
अ.

सेवा व

ब.

संवग

पदनाम

नेमणुक ची प दत

कमाल

व ट केवार

वयो

1.नामिनदे शन

मयादा

शै

णक अहता व नेमणुक ची प दत

2.पदो नती
3.ूितिनयु
1

ौेणी3

मु या यापक /

िश ण

मु या या पका

नामिनदशन 00%

--

अ) मा यताूा

व ापीठाची कला कंवा व ान शाखेची

पदवी अथवा पद यु र पदवी तसेच िश णशा

सेवा

शाखेतील

पदवी ( ब.एड.)
कंवा पद यु र पदवी (एम.एड.) आवँयक.
ब) शासक य, िनमशासक य अथवा ःथािनक ःवरा य संःथे
मधील समक

पदावर ल कमान 05 वषाचा अनुभव असणे

आवँयक.
पदो नती

--

100%

नामिनदशना क रता वह त केलेली शै

णक अहतेसह

महानगरपािलका आःथापनेवर ल सहिश क / सहिश

का

या पदावर ल कमान 10 वषाचा अनुभव असणे आवँयक.
कर ता, सुधार त ःव पात बंद ु नामावली ूमा णत कर यासाठ आ ण उ

नमुद के याूमाणे मनपा सेवा ूवेश िनयमात अंशत सुधारणा

करणे आवँयक अस याने मनपा सवसाधारण सभेसमोर ूःताव िनणयाःतव सादर.
स.शेर अली

र

असलेले मु या यापकाचे पद कायरत िश कातुन जे ते नुसार पदो नतीने भर यात यावी.तसेच

यांना

चटोपा याय सिमतीने केले या िशफारशीनूसार वेतनौेणी लागू कर यात यावी.
आयु

शासन जीआर, सव िश ा अिधकार ( RIGHT OF EDUCATION ACT.),महानगरपािलका अिधिनयमातील
तरतूद ई.बाबी तपासून िनयमानुसार ूशासनामाफत मु या यापक पदावर नेमणूका कर यात येतील.

दपकिसंह रावत

हा ूःताव ूशासनाचा अस यामूळे तो

ूशासनामाफत का

आलेला नाह . स.सदःयांना ूःताव ठे व याची

का गरज पडली .
वरििसंघ गाड वाले
उपआयु

कमचा-याना िश कांना पदो नती दे यासाठ जीबी या ठरावाची आवँयकता आहे काय

◌ा ूशासन

महानगरपािलकेतील कमचा-यांसाठ सेवा भरती िनयम तयार केलेले असून ते शासन मा यतेसाठ सादर
कर यात आलेले आहे
आवँयक आहे

वरििसंघ गाड वाले

इतरह

याम ये काह द ु ःती करावयाची असेल तर

यास सवसाधारण सभेची मा यता

संवगातील कमचा-यां या सेवा भरती िनयमात बदल करावयाचे असतील तर

यातह

कर याचे ूःताव सादर करावा.
आनंद च हाण

ूःतावात नामिनदशना क रता सेवाजे ातेनूसार

कायरत िश कामधून

दोन वषाची अ यापन

अ यासबम ङएड)उ ीण, महानगरपािलका आःथापनेवर ल सहिश क / सहिश

द ु ःती
पद वका

का या पदावर ल कमान

५ वषाचा अनुभव असणे आवँयक अशी द ु ःती क न ूःतावास मा यता दे यात यावी.

स.शेर अली

उपमहापौरांनी मांडले या ूःतावास माझे अनुमोदन आहे .

महापौर

ौी आनंद च हाण यांनी सुच वले या द ु ःतीसह ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच

सभेत कायम कर यात येतो.
ठराव ब.२०९

ठ रा व

नांवामनपा नांदेड िश ण अःथापनेवर मु या यापकाची ६ पदे मंजरु आहे त. मनपा नांदेड सेवा ूवेश ूा प २०१२ नुसार मनपा
िश ण अःथापनेवर ल पदे ५० ट के सरळसेवा व ५० ट के सेवा जे तेनुसार भर याचे ूा पात नमूद आहे . असे के यामूळे िश ण
अःथापनेवर फ

७४ (सन २०१३-२०१४

या संच मा यतेनुसार ) िश कांची पदे मंजरु अस यामूळे पदो नतीचे भरावयाची पदे फारच

कमी आहे त, यामूळे ूा पानुसार पदो नती के यास कायरत िश कांवर अ याय होत आहे .

कर ता नांवामनपाके या सुधार त ःव पात बंद ु नामावली ूमा णत क न, नांदेड वाधाळा शहर महानगरपािलकेने तयार केले या

सेवा ूवेश ूा प २०१२ िनयमात
केले या द ु ःती ूमाणे
गुणव ेनुसार

र

खालील ूमाणे सुधारणा कर यास ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते

असले या मु या यापक या पदावर िश कां या जे ता याद नुसार व

मा यता दे ते.आयु ांनी

यांनी केले या कामा या

वर त िश काना पदो नती दे यात यावी असे ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते संमत करते

सभेत कायम कर यात येतो.

व

व हा ठराव याच

(१०)
अ.

सेवा

ब.

व संवग

पदनाम

नेमणुक ची प दत

कमाल

व ट केवार

शै

णक अहता व नेमणुक ची प दत

वयो

1.नामिनदे शन

मयादा

2.पदो नती
3.ूितिनयु
1

ौेणी3

पदो नती

नामिनदशना क रता सेवाजे ातेनूसार कायरत

िश ण

100%

िश कामधून

सवा

दोन वषाची अ यापन पद वका अ यास बम

( ङएड)उ ीण, महानगरपािलका आःथापनेवर ल सहिश क /
सहिश

का या पदावर ल कमान ५ वषाचा अनुभव असणे

आवँयक.
वषय ब.३०

ूःताव

सन २०१० पासून ते २०१४ पयत लेखा प र णाम ये पाणी पुरवठा
ता पुरता अपहार के याचे एकूण कती ूकरणे आहे त

वभाग,कर

वभाग,व इतर

वभागात मनपा र कमेचा

यापैक ता पुरता अपहारात कोणकोणते कमचार आहे त, या कमचा-यावर केलेली

कायवाह व ता पुरता अपहारात वसुल झाले या र कमेची मा हती तसेच र कम वसुल झाली नस यास

याची जबाबदार कोणाची

याबाबत केलेली कायवाह ह सव स वःतर मा हती सभे समोर सादर क न चचा करणेची ह सभा संमत करते.
सुचकः- आनंद शंकरराव च हाण

अनुमोदकः- बाळासाहे ब दे शमुख ू.ब.१८
ूशासक य अिभूाय
• अंतगत लेखा प र णास िनदशनास आलेली अपहार ूकरणे •

अ.ब

अपहार केले या

वभाग

कालावधी/वष

अपहार र कम

अहवाल दले या पऽ बमांक

र कम वसुल के याचे

कमचा-यांची नांवे

संबंिधत

वभागाचे पऽ

बं.

1

ौीआर.एन.ताडपवार
,

े.का.ब.
कर वभाग

4

10-2-2010 ते

. 5,01,907/-

19-5-2011

1. मुलेप/40/12 द.22-10-2012

----

2. मुलेप/48/12 द. 20-12-

(िल पक)

2012 अ वये अहवाल मा.आयु
व मा.सभापती (ःथा.स.) यांना
सादर केले आहे .

2

ौी यशवंत
मनोहर

सरोदे ,

पाणीप ट

2012-13

वसुली

2014-15

ते

. 2,09,575/-

1. मुलेप/18662/15 द. 19-1-

----

2015 अ वये अहवाल

िल पक)

मा.सभापती (ःथा.स.), उपआयु
( वकास), पा णपुरवठा वभागास
सादर केले आहे .

3

ौी

गु नामिसंघ

संधु, (िल पक)

पाणीप ट

2010-11

वसुली

2013-14

ते

. 1,16,865/-

मा. आयु

1. पऽ ब. मुलेप/20599/15
दना18-2-2015 अ वये

यांनी पऽ ब.

आःथा-5/19045/15

मा.

आयु , मा.सभापती व पा णपुरवठा
वभागास अहवाल सादर केले आहे .

द. 16-1-2015 अ वये

दे य

होणा-या रकमेतुन
अपहार त र कम

समायो जत कर याबाबत

मुलेअ यांना कळ वले आहे .

4

ौी शेख अ तर ,
(वसुलीकार)

पाणीप ट
वसुली

2010-11 ते2013-14
नोट:

2010-11

म ये

दोन

. 94,760/. 10 लआ◌ा

2011-12

5

ौी

दे वदास

केशवराव
(ू.वसुलीकार)

जोशी

पाणीप ट
वभाग

2010-11

2012-13
नोट:

म

ते

. 1,13,720/-

पुःतके

अपहार त र

अूा

म

1. मुलेप/21581/15 द.

9-3-

2015 अ वये अहवाल मा.सभापती

2010-11

म ये चार पावती
अंदा जत

अहवाल सादर केले आहे .

अंदा जत

अपहार त र

2-2015 अ वये मा. सभापती
( वकास), पा णपुरवठा वभागाला

म ये

चार पावती पुःतके
अूा

----

ःथायी सिमती व मा.उपआयु

पावतीपुःतके अूा
व

1. मुलेप/20600/15 दनांक 18-

ःथायी
. 7,08,000/-

सिमती, मा.उपआयु

( वकास) व

पा णपुरवठा वभागास सादर केले
आहे .

----

(११)
6

ता पुरते अपहार:व वध कमचा-यांचे

े.का.ब. 1

2010-11

. 450/-

करकोळ र कमा

1. मुलेप/23/12 द. 6-8-12

----

2. मुलेप/24/12 द. 6-8-12
े.का.ब.2

2010-11

. 5,560/-

1. मुलेप/49/12 द.22-11-12

----

े.का.ब. 3

2010-11

. 3,347/-

1) मुलेप/12 द. 11-7-12

1) पऽ ब. े.का.ब.3 /595
द. 27-7-12

2)मुलेप/13/12 द. 26-7-12

2) पऽ ब. े.का.ब.3 /620

3) मुलेप/16/12 द. 1-8-12

े.का.ब. 4

2010-11

.3,083/-

द. 3-8-12

4) मुलेप/17/12 द. 3-5-12

3) पऽ ब. े.का.ब.3 /686

1) मुलेप/30/12 द.23-8-12

1) पऽ ब. आ◌ो.का.ब. 4/138

द. 7-8-12
2/12 दनांक 3-11-12

2) मुलेप/33/12 द.18-9-12

2) पऽ ब. आ◌ो.का.ब. 4/94

3) मुलेप/42/12 द.23-10-12
े.का.ब. 5

2010-11

. 11,634/-

/13 द.18-4-13

1)मुलेप/58/12 द.20-12-12

1) पऽ ब.

2)मुलेप/65/13 द. 15-1-13

2) पऽ ब.

3)मुलेप/71/13 द. 19-1-13
2010-11

. 6,800/-

2010-11

. 11,792/-

मुलेप/32/1

2010-11

. 4910/-

मुलेप/64/13 द. 8-1-2013

े.का.ब.

5/2065/13 दनांक 15-3-13

4)मुलेप/77/13 द. 3-1-13
पा णप ट

े.का.ब. 5/1567

द28-12-12

मुलेप/27/12 द. 13-8-12

पऽ ब.पापु/7274/14
द. 14-7-14

वसुली
द. 18-9-2012

पऽब. पापु/7275/14 द. 147-14
1) पऽब. पापु/1014/ 13
द. 22-2-13
2)पऽब.पापु/1013/13
द. 22-2-13
3)पऽब.पापु/1012/13
द. 22-2-13

2010-11

.1500/-

मुलेप/68/13 द. 17-1-2013

1)पऽब. पु/955/13
द. 2-2-13
2) पऽब. पापु/1011/ 13
द. 22-2-13

े.का.ब.3

2010-11

. 3750/-

मुलेप/100/13 द. 21-3-2013

---

2010-11

. 5900/-

मुलेप/22/12 द. 6-8-2012

पऽ ब. पापु/7276/ 14

1-7-2014 ते

. 665/-

अहवाल मा. सभापती (ःथायी

31-7-2014

सिमती) व सबंिधत

द. 14-7-14

े ऽय

अिधकार यांना सादर केले आहे .
•
•
े.का.ब. 4

1-7-2014 ते

.559/-

31-7-2014
े.का.ब.5

1-7-2014 ते

. 5613/-

31-7-2014
े.का.ब.6

1-7-2014 ते

.3500/-

31-7-2014
पा णप ट

1-7-2014 ते

वसुली

31-7-2014

. 3225/-

मुलेप/16278/14 द. 8-12-2014

अ वये अहवाल मा.सभापती (ःथायी
सिमती) व पा णपुरवठा वभागास
सादर केले आहे .

आनंद च हाण

ूःतावाचे अनुषंगाने लेखा प र ण
अपहाराचा

वभागाने

गु हा केले या सव कमचा-या व

कायवाह

कर यात आलेली आहे

कायवाह

हावयास पा हजे.

अहवाल आलेला आहे
द कायवाह न करता

याचे अवलोकन केले असता
ठरावीक कमचा-या या व

िनयमानुसार पैँयाचा अपहार करणा-या सवच कमचा-या

व

द
द

(१२)
बाळासाहे ब दे शमूख

ौी पंड त दे शमूख यांनी पैँयाचा अपहार केला

हणून

यांचे व

बरोबर इतरह कमचा-यांनी पैँयाचा अपहार केलेला आहे माऽ
नाह .ूशासन
दपकिसंह रावत

द कायवाह कर यात आली परं तु
याचे व

याचे

द कायवाह कर यात आलेली

असा भेदाभेद का कर त आहे .

सन २०११-२०१२ चा लेखा प र ण अहवालास मा यता दे याचा ूःताव आहे

या

वषयाबरोबर

याूःतावावर चचा कर यात यावी.
आनंद च हाण

या कमचा-यांनी केले या अपहाराची र कम वसुल क न

यांचे व

द कर यात आलेली कायवाह मागे

घे यात यावी.
वनय पाट ल

ौी आनंद च हाण यांनी जो ूःताव मांडला यास माझे अनुमोदन आहे . संबंिधत कमचा-याकडू न अपहाराची

दपकिसंह रावत

या ूःतावास आमचा

र कम

वसुल कर यात यावी.
वरोध आहे .

सन २०११-२०१२ चा शासना या लेखा

अहवालात खुप गंिभर ःव पाचे आ ेप न द वलेले

वभागने लेखा प र ण

असून या लेखा आ ेपावर िनयमाूमाणे

कायवाह होणे

आवँयक आहे .नसता स.सदःयांवरच गु ह न द होतील.
महापौर

ौी आनंद च हाण यांनी मांडले या ूःतावा ूमाणे मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम
कर यात येतो.

ठराव ब.२१०

ठ रा व

नावामनपाकेतील

या कमचा-यांनी सन २०१० पासून ते २०१४ पयत लेखा प र णाम ये पाणी पुरवठा वभाग, कर वभाग,व इतर

वभागात मनपा र कमेचा पैँयाचा ता पुरता अपहार केलेला आहे
तर काह कमचा-या व

द कोणतीच कायवाह के याचे दसुन येत नाह . कर ता
या सव कमचा-याकडू न

पैँयाचा अपहार केलेला आहे
ूशासनाने मागे

यापैक काह कमचा-या व

द िशःतभंगाची कायवाह कर यात आली

या कमचा-यांनी मनपाके या ता पुर या र कमे या

यांनी केले या अपहाराची र कम वसुल क न

यांचे व

द केलेली कायवाह

यावी असे ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते संमत करते.व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात

नगरसिचव

मुळ

वषयप ऽकेवर ल

वषय ब.३१ व पुरवणी

वषय ब.१५,१६,१७ हे

समान

येतो.

वषय अस यामूळे

सभापटलावर एकदाच िनणयासाठ ठे व यात येत आहे .
वषय ब.३१

ूःताव

मनपा अःथापनेवर ल

अिधकार

याचे कुटंु बातील

व कमचा-यांना व

य

स गंभीर आजार ूकरणी कमचार

क याण

िनधीतून आिथक मदत दली जाते ती अ यंत ऽोटक व अ यंत अपुर आहे .
मनपा सेवा ूवेश िनयम व उप वधी यांना अ ाप मा यता ूा
यांूमाणे जसे या तसे महारा

नागर सेवा िनयम लागू आहे त.
यां या कुटंु बंयाना खाजगी

रा य शासक य कमचार व

ौी ूकाश माधवराव येवले,सहायक आयु
सं जवणी हॉःपीट लम ये
.तीन ल

णालयातील औषधोपचारा या वै कय खचाची ूितपुत कर यात येते.

यांना द.४.२.२०१५ रोजी Ðहद वकाराचा झटका आ याने शहरातील शासन मा य

याचे वर ए जीओमाफ नंतर ए जीओ लाःट श

बया कर यात आली

यासाठ

यांना

.३,५९,८६०/-(अ र

एकोणसाठ हजार आठशे साठ फ ) एवढा खच झाला आहे .
शासक य कमचार

औषधावर ल ू य

व

यां या कुटंु बंयानी आकःमीक िनकड या ूसंगी घेतले या खाजगी

खचा या ९०ट के र कम दे याबाबत महारा

२००५/ू.ब.१/आरो य-३ द.१९ माच २००५
ू य

झालेली नस याने अिधकार व कमचा-यांना रा य शासक य कमचा-

शासन सावजिनक

आरो य

णालयातील उपचारा या

वभागचे शासन िनणय ब.एमएजी-

या िनणयात नमूद आहे .या शासन िनणयातील तरतुद नूसार संबंिधतांना औषधोपचारावर ल

खचा या ९० ट के र कम दे याची ूशासक य व आिथक मा यता ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते व हा ठराव

याच सभेत कायम कर यात येतो.
सुचकः- रावत दपकिसह कािशनाथिसंह
पुरवणी वषय पऽीका वषय ब.१५

अनुमोदकः- उमेश च हाण
ूःताव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका अःथापनेवर कायम ःव पी कायरत असले या सौ.शीला हनुमंतराव हवरे , मु य िल पक
तथा अिभलेखे पयवे क मनपा नांदेड व सौ.िललावती डावरे , िलपीक यांना सेवो म या ूिश ण कायबमासाठ ूशासनामाफत कायालयीन
आदे श ब.नांवाशमनपा/साू व/२०४७७/१५ द.१३.२.२०१५
यैथे

या आदे शानुसार यशवंतराव च हाण वकास ूशासन ूबोिधनी यशदा पुणे

उप ःथत राह यासाठ आदे िशत केले होते.
द.२६.२.२०१५
वर ल संबंिधत कमचार नांदेडयेथून द.२५.२.२०१५ रोजी अमुल श ह स ने पुणे येथे जात असतांना ददवाने
ु

रोजी िश र जवळ ल ग हाणवाड येथे अमुल श हल चा अपघात झाला व सदर अपघाताम ये दो ह म हला कमचार
झा या अस यामूळे

गंिभर जखमी

यांना ए बुल सने पुणे येथील हाड कर हॉःपीटल येथे आयसीयु म ये दाखल कर यात आले, तेथे सौ.िशला हवरे

यां या पाठ माग या मण यावर श ा बया कर यात आली

यासाठ

व औषधोपचारासाठ

संबंिधतांना यापुढे ह कमानप एक वषभर औषधोपचार करावा लागणार आहे .

. ६.०० ल

एवढा खच झालेला आहे . तसेच

(१३)
सौ.िशला हवरे व सौ.िनलावती डावरे या म हला कमचार ऑन डयुट अपघातात गंिभर जखमी होवून
आली अस यामूळे

यांना

वशेष बाब

हणून औषधोपचार व श

बयेसाठ

यां यावर श

झालेला खच दे यास ह

बया

कर यात

सवसाधारण सभा सवानुमते

ूशासक य व आिथक मंजरु दे ते व सदरचा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
सुचकः- कशोर यादव

अनुमोदकः- चाऊस हिसना बेगम साबेर चाऊस

पुरवणी वषय पऽीका वषय ब.१६

ूःताव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील कमचार शेख इःमाईल शेख हसे
ु न िलपीक पाणी पुरवठा वभागात कायरत असून

याच प ीचे कमरे तून दो ह पाय चाल यासाठ काम कर त नस यामूळे
चालू असून

यांचे उपचारावर अंदाजे

.३.०० ल

यांचा उपचार जसलोक हॉःपीटल रसच सटर मुंबई येथे उपचार

खच झालेला आहे , कर ता संबंिधताचे उपचारावर झालेला खच

.३.०० ल

मनपा

फंडातून अनुदान दे णेसाठ ूशासक य व आिथक मा यता ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम
कर यात येतो.

सुचकः- स.जानी मोहमद कािसम

अनुमोदकः- गफार खान गुलाम महमंद खान

पुरवणी वषय पऽीका वषय ब.१७

ूःताव

मनपाकेतील कायरत कमचार एम.एम. चंदेल िलपीक यांची आई प घाता आजाराने बेशु द अवःथेत गे यामुळे

यांचया

वै कय उपचारासाठ मोठा खच णालेला असून डॉ टर या स यानुसार पुढ ल उपचार है िबाद या ठकाणी करणे आवँयक अस याने
यां या इलाजासाठ

. २.०० ल

संबंधीत हे येवढा खच क

खच अपे ीत आहे .

शकत नस याने

संबंधीत कमचा-यांची आथ क प र ःथती अ यंत बकट झालेली अस यामुळे

यांना मनपा तफ आथ क मदत

हणुन

. २.०० ल

दे यास ह मनपा सव साधारण सभा

सवानुमते मंजरु दे ते..
सुचकः- गणपत गुणाजी धबाले, अ नापुण ज मुिसंह ठाकूर

अनुमोदकः- गफार खान गुलाम महमंद खान
ूशासक य अिभूाय

नावाशमनपा आःथापनेवर ल कायरत अिधकार

व कमचार

यांना वै कय ूितपुत या लाभ अनु ेय नस यामुळे दधर
ु

आजारा या उपचारासाठ मदती या माग या वाढत अस यामुळे दधर
आजारा या उपचारासाठ मदती या माग या वाढत अस यामुळे या
ु
बाबतीत सव समावेशक धोरण ठरव यास मनपा सव साधारण सभेने ठराव बं. १५९ द. ०९.०१.२०१५ रोजी मा यता ूदान केली आहे .

याअनुषंगाने सामा य ूशासन वभागा माफत रा यातील एकूण २२ मनपाकडू न वै कय खचा या ूितपुत बाबत मा हती व
िनयमावली उपल ध क न दे यासाठ कायालयीन पऽ बं. नावाशमनपा/साू व/१९४९४/२०१५ द. २७.०१.२०१५ अ वये वनंती कर यात
आली

यानुसार पुणे/मालेगांव/सोलापुर/अमदनगर/को हापुर या मनपाकेकडू न िनयमालीची ूत ूा

झाली असुन

याूमाणे ूशासना

माफत िनयमावली तयार कर यासाठ कायवाह ूःता वत आहे .
नावाशमनपा सव साधारण ठराव बं. १५ द. २४.०५.२००२ दारे मंजरु उप वधीत मनपा ठराव बं. १०८ द. ३१.०८.२०१३ दारे
सुधारणा के याूमाणे ूा प िनयमावली तयार कर यात आली असुन
आजारावर उपचार कर यासाठ

यानुसार कमचार क याण िनधी अंतगत कमचा-यांना दधर
ु

. १०,०००/- ची आथ क मदत दे यात येते तथा प सदरचे आथ क सहा य कमी अस याने खालील ूमाणे

कमचा-यांना मनपा सव साधारण सभे या मा यतेने वै कय खचाची ूितपुत दे यात आली आहे .
अ.ब
.

कमचा-यांचे

नांव व पदनाम

आजाराचे ःव प

महापािलका
ठराव

बं.

व

कायालयीन
दनांक

आदे श

बं.

व

दनांक

अथसहा य

दे यात आलेली
र

म
पये

१

ौी आनंद

रे वे अपघातात मुलाचे दो ह

बाबुराव काबळे

पाय

िलपीक

तुट यामुळे

ठराव

बं.

११८

दनांक
शार रक

अपंग व

नावाशमनपा/साू व/१५७४५/
१४ दनांक ०१.१२.२०१४

.
५,२५,०००/-

२४.११.२०१४

आ याने कृ ऽम पायबस वणे व
औषधोपचारासाठ
सहा य
२

ौी स. जलानी
स.

मौला

िशपाई

ःवत: या

मुऽ पंड

श

बयेसाठ

व

औषधोपचारासाठ

आथ क
ूितरोपण

झाले या खचास

ठराव

बं.

१५९

दनांक

नावाशमनपा/साू व/२१२०३/१
५ दनांक ०२.०३.२०१५

आथ क

०९.०१.२०१५

मदमे
ु ह,

ठराव

.
२,५०,०००/-

सहा य
ौी दगंबर
हराजी िगर ,
िलपीक

ःवत:ला
यरोग, कडणी

आजारावर ल औषधोपचारासाठ
आथ क सहा य

बं.

दनांक
०९.०१.२०१५

१५९

नावाशमनपा/साू व/२१२०४/
दनांक ०२.०३.२०१५

.
२,५०,०००/-

(१४)
तसेच पुन

खालील कमचा-यांनी ःवत:साठ व

यां या नातेवाईकां या दधर
आजारावर उपचार कर यासाठ वै क य खचाची
ु

ूितपुत दे याबाबत वनंती अज केलेले आहे त.
अ.ब.

कमचा-यांचे नांव व

आथ क मदत माग याचे कारण

मागणी केलेली

पदनाम
१

ौी अशोक

र

दगंबर दासरे ,

िलपीक

संबंधीताची मुलगी कु. अनया वय ९ म हणे

हचे बंगलोर

म

. ३,००,०००/-

येथील नारायण –हदयालय या दवाखा यात –हदयाचे ऑपरे शन
झा यामुळे आथ क सहा यक दे या बाबत वनंती अज दनांक
०७.०१.२०१५

२

ौी

पाशमवाड

संभाजी

पराजी, ःव छता िनर

क

छातीत दखत
अस यामुळे दनांक ०९.१२.२०१४ रोजी यशोदा
ु

. १,८३,५७५/-

हॉःपीटल है िाबाद येथे ऑपरे शन करावे लाग यामुळे आथ क
सहा य दे या बाबत वनंती अज दनांक २३.०१.२०१५

३

ौी

मा णकराव

रं गराव

वाघमारे , िलपीक

संबंधीतां या मुलगा िच. िनखीलकुमार मा णकराव वाघमारे ,
यांचा अपघात होऊन डो या या कवट चे ऑपरे शन

. ९,००,०००/-

लोबल

हॉःपीटल नांदेड येथे झाले अस याने ऑपरे शनचा खच

.

२.०० ल

व पुढ ल उपचारासाठ झालेला खच असे एकूण

.

९.०० ल

आथ क सहा य दे याबाबत

वनंती अज

दनांक

२८.०१.२०१५
४

ौी

क ड बा

केशव

डोके,

माळ उ ान वभाग

संबंधीताचा मुलगा दनेश क ड बा डोके यां या दो ह
काम

कर त

नस यामुळे

कड या बदल यासाठ

डायलेिसस

. ५.०० ल

उपचार

कड या

चालू

. ५,००,०००/-

असून

खच येणार अस यामुळे

आथ क सहा य दे या बाबत वनंती अज द. ०९.०३.२०१५
५

ौी

वलास

मटप लेवार,

माधवराव
भांडारपाल

संबंधीताची आई वय वष ९२ यांची ूकृ ती द. २५.१२.२०१४
पासुन

बघडली होती नांदेड येथील दवाखा यात उपचार न

झा यामुळे आपोलो हॉःपीटल है िाबाद येथील दवाखा यात
उपचार चालु असतांना

द. १८.०१.२०१५ रोजी िनधन झाले

आहे आई या उपचारासाठ झाले या खचाची वै कय ूितपुत
दे यासाठ
६

वनंती अज दनांक १६.०२.२०१५

सौ. शीला हनुमत
ं राव हरवे,

संबंधीतांना

कायालयीन

आदे श

बं.

नावाशमनपा/साू व/

अिभलेखे पयवे क

२०४७७/ १५ दनांक १३.०२.२०१५ अ वये यशवंतराव च हाण
ूशासन वकास ूबोधीनी पुणे येथे द. २६ ते २८ फेॄुवार
२०१५

सेवो म

हनुमंतराव

या

ूिश ण

कायबमासाठ

सौ.

शीला

हरवे अिभलेख पयवे क व सौ. िनलावती डावरे

िलपीक यांना उप ःथत राह यासाठ

आदे शीत कर यात आले

होते संबंधीत हया नांदेड ते पुणे हा ूवास अमुल श ह सने
ूवास करत असतांना

दनांक २६.०२.२०१५ रोजी सकाळ

५.०० वाजता अहमदनगर जवळ ल ग हाणवाड
अपघात

होऊन

जबरदःत

दखापत
ु

येथे बसला

झा यामुळे

ूाथिमक

उपचाराथ िश र येथील मंगल हॉःपीटल या ठकाणी ने यात
आले तसेच पुढ ल उपचारासाठ हाड कर हॉःपीटल पुणे येथे
दाखल कर यात आले तेथे पाठ या मण यावर श
कर यात आली
णवा हकेचा

बया

यासाठ खालील ूमाणे खच झालेला आहे .
खच

.२०,०००/-

हजार

.३५,०००/- हजार श

बयाचा खच

. २,८८,७३९/- तसेच

.

ूितमहा

१२,०००/-

इजे शनचा खच
आथ क

सहा य

हजार

ूमाणे

औषधाचाखच
वषभरासाठ

पये १,५६,०००/- याूमाणे
दे यात

बाबत

वनंती

१३

. ६.०० ल
अज

दनांक

१६.०३.२०१५ रोजी संबंधीत वर ल दो ह कमचार ूिश णास
उप ःथत राह याक रता जात असतांना अपघात झालेला आहे .

. ५,००,०००/-

(१५)
उपरो

सव बाब ल ात घेता नावाशमनपा सव साधारण सभा ठराव बं. १५९ द. ०९.०१.१५ रोजी समंत केले या ठरावानुसार

ूशासना माफत एकूण २२ मनपाकेकडू न मनपा अिधकार व कमचार यांना वै क य खचाची ूितपुत दे णे बाबत मा हती/िनयमावली
माग व यात आली होती

यापैक ५ मनपाके या िनयमावली ूा

झाले या आहे त सदर िनयमावलीचे व ूचलीत शासन िनणय बं.

एमएजी-२००५/ू.ब.१/आरो य-३ द. १९.०३.२०१५ चे अवलोकन क न

या आधारे नावाशमनपाके या अिधकार / कमचा-यांना वै क य

खचाची ूितपुत दे णे बाबत स वःतर िनयमावली तयार क न मनपा सव साधारण सभे या मा यतेसाठ सादर कर यात येणार असून
यावर िनणय झा यानंतर सदर िनणयानुसार उ

सव कमचा-यांना िनयमावलीतील तरतुद नुसार वै कय खचाची ूितपुत दे णे बाबत

िनणय घेणे सुलभ होईल.
महापौर

वषय प ऽकेवर ल वषय ब.३१ वर ःवतंऽ व पुरवणी

वषयप ऽकेवर ल वषय ब.१५,१६,१७ वर एक ऽत

िनणय धे यात येईल.
वरििसघ गाड वाले

ान असलेले अिधकार कमचार स.सदःयामाफत वै कय ूितपुत चे ूःताव ठे वत आहे त परं तु आज

पयत

चतुथ कमचार , सफाई मजुर या गर ब कमचा-यांनी

वै कय ूितपूत साठ

वनंती अज

समानतेने लागू करावे. वैय
उपआयु

ूशासन

शासन सावजिनक

माच २००५

आज पयत

यांनी

क ूःताव मंजरु करणे चुक चे आहे .

तीन कमचा-यांना वै कय मदत
महारा

ान नस यामूळे

ूःताव दलेले नाह वै कय ूितपुत चे िनयम तयार क न ते सवाना
हणून

वै कय ूितपुत चा लाभ दे यासाठ
दपकिसंह रावत

याना

अनुदान दे यात आलेले आहे व

याच धत वर ६ कमचा-यानी

वनंती अज सादर केलेले आहे .

आरो य वभागचे शासन िनणय ब.एमएजी-२००५/ू.ब.१/आरो य-३ द.१९

या िनणयातील तरतूद नूसार कमचा-यांनी वै कय ूितपुत ची मागणी केलेली अस यामूळे

शासन िनणयानुसार या ूःतावास मा यता दे यात यावी.
सर जतिसंघ िगल

यापुव महासभेने तीन कमचा-यांना औषधोपचारासाठ आिथक मदत दलेली असून

या अनुषंगाने इतरह

कमचा-यांनी शासन प रपऽकानूसार औषधोपचारासाकर ता मदत दे याची वनंती केली आहे . कर ता
ूःतावास मा यता दे यात यावी.
उमेश च हाण

यां या कुटंु बयास

महासभेने यापुव नालीत पडू न एकाचा मृ यू झा यामूळे
दली होती महानगरपािलकेचे कमचार

अस यामूळे

.४,०० लाखाची आिथक मदत

यांना औषधोपचारासाठ

ूःतावास मा यता दे यात यावी.
स.शेर अली

खुदवईनगर भागात से नेज चबरम ये गुदम न दोन मजुरांचा मु यृ झा यामूळै
मदत दे याचा ठराव सवसाधारण सभेने

या

आिथक मदत दे याचे
यां या कुटंु बयांना आिथक

पास केलेले आहे परं तु अ ाप या ठरावाची अमलबजावणी

कर यात आलेली नाह .
सर जतिसंघ िगल

सवसाधार ◌ा सभेने मा यता
झाला

द याूमाणे खुदवईनगर येथील चबरम ये गुंदम न दोन मजुरांचा मृ यू

यांचे कुटंु बयाना आिथक मदत दे याचा ठराव पास कर यात आलेला आहे

याूमाणे आिथक मदत

दे यात यावी.

महापौर

सवसाधरण सभेने पार त केले या ठरावा ूमाणे मजुरां या कुटू बयांना आिथक मदत दे यात यावी. तसेच

अशोक उमरे कर

ौी मा णक वाघमारे .िल पक यांनी

संबंिधत कंऽाटदाराचे दे यकातून र कम कपात क न सबंिधत कुटंु बयाना आिथक मदत दे यात यावी.

यांचा मुलगा िच. िनखीलकुमार मा णकराव वाघमारे , यांचा अपघात

होऊन डो या या कवट चे ऑपरे शन
२.०० ल

लोबल हॉःपीटल नांदेड येथे झाले अस याने ऑपरे शनचा खच

व पुढ ल उपचारासाठ झालेला खच असे एकूण

मागील दड दोन वषापासुन पाठपुरावा कर त आहे .
सुंदरलाल गु खुदे

. ९.०० ल ाची आिाक मदत

यांनाह आिथक मदत दे यात यावी.

८-९

लाखाची

वै कय

ूितपुत

दे णे

श य

आहे

महानगरपािलकेतील सव कमचा-यांना वमा उतर व यात यावा व
महानगरपािलकेतील

कमचा-यांना

मूप

इ शुर स

ःक म

काय

याचाह

वचार

याूमाणे

आहे .

फॅमीली

पे शन

भरावा.

योजना

आहे .इतर

यां या िनयम व

वषयप ऽकेवर ल वषय ब.१५,१६,१७ वर एक ऽत

िनणय घे यात येत असून .स.सदःयांनी केले या िशफारशीूमाणे
िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी. व
मनपा अःथापनेवर ल

यावा.

िनयम तयार क न ूःताव सवसाधारण सभे समोर ठे व यात येइल.

वषय प ऽकेवर ल वषय ब.३१ वर ःवतंऽ व पुरवणी

ठराव ब. २११

कर यात

याचा ूिमयम मनपाकेने

महानगरपािलकेत कमचा-यांना वै कय ूितपुत दे यात येते काय दे यात असेल तर
अट काय आहे हे तपासून
महापौर

दे यासाठ

महानगरपािलकेची आिथक प र ःथती पाहता महानगरपािलकेतील २००० कमचा-यांची सं या वचारात धेता
सवाना

आयु

.

ूःतावास मा यता दे यात येते.

हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

ठ रा व
अिधकार व कमचा-यांना व

याचे कुटंु बातील

आिथक मदत दली जाते ती अ यंत ऽोटक व अ यंत अपुर आहे .

य

स गंभीर आजार ूकरणी कमचार क याण िनधीतून

(१६)
मनपा सेवा ूवेश िनयम व उप वधी यांना अ ाप मा यता ूा
कमचा-यांूमाणे जसे या तसे महारा

नागर सेवा िनयम लागू आहे त.
यां या कुटंु बंयाना खाजगी

रा य शासक य कमचार व

ौी ूकाश माधवराव येवले,सहायक आयु
सं जवणी हॉःपीट लम ये
.तीन ल

णालयातील औषधोपचारा या वै कय खचाची ूितपुत कर यात येते.

यांना द.४.२.२०१५ रोजी Ðहद वकाराचा झटका आ याने शहरातील शासन मा य

याचे वर ए जीओमाफ नंतर ए जीओ लाःट श

बया कर यात आली

यासाठ

यांना

.३,५९,८६०/-(अ र

एकोणसाठ हजार आठशे साठ फ ) एवढा खच झाला आहे .
शासक य कमचार

औषधावर ल ू य

यां या कुटंु बंयानी आकःमीक िनकड या ूसंगी घेतले या खाजगी

व

खचा या ९०ट के र कम दे याबाबत महारा

२००५/ू.ब.१/आरो य-३ द.१९ माच २००५
ू य

झालेली नस याने अिधकार व कमचा-यांना रा य शासक य

शासन सावजिनक

आरे य

णालयातील उपचारा या

वभागचे शासन िनणय ब.एमएजी-

या िनणयात नमूद आहे .या शासन िनणयातील तरतुद नूसार संबंिधतांना औषधोपचारावर ल

खचा या ९० ट के र कम दे याची ूशासक य व आिथक मा यता ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते व हा ठराव

याच सभेत कायम कर यात येतो.
ठराव ब. २११/१

ठ रा व

मनपा अःथापनेवर ल

याचे कुटंु बातील

अिधकार व कमचा-यांना व

य

स गंभीर आजार ूकरणी कमचार क याण

िनधीतून आिथक मदत दली जाते ती अ यंत ऽोटक व अ यंत अपुर आहे .
मनपा सेवा ूवेश िनयम व उप वधी यांना अ ाप मा यता ूा
कमचा-यांूमाणे जसे या तसे महारा

नागर

झालेली नस याने अिधकार व कमचा-यांना रा य शासक य

सेवा िनयम लागू आहे त. रा य शासक य कमचार

व

यां या कुटंु बंयाना खाजगी

णालयातील औषधोपचारा या वै कय खचाची ूितपुत कर यात येते.

यां या कुटंु बंयानी आकःमीक िनकड या ूसंगी घेतले या खाजगी

खालील महानगरपािलकेतील अिधकार व कमचा-यांनीह
णालयातील उपचारा या औषधावर ल ू य
महारा

शासन सावजिनक

आरे य

तरतुद नुसार औषधोपचारावर ल ू य

खचा या ९० ट के र कम दे याबाबत वनंती केलेली आहे .

वभागचे शासन िनणय ब.एमएजी-२००५/ू.ब.१/आरो य-३

क रता खालील कमचा-यांना

द. १९ माच २००५

या िनणयात

खचा या ९० ट के र कम दे याची ूशासक य व आिथक मा यता ह नांवामनपा सवसाधारण

सभा सवानुमते दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वै ािनक कायवाह करावी.
अ.ब.

कमचा-यांचे नांव व

आथ क मदत माग याचे कारण

मागणी केलेली

पदनाम
१

र

ौी अशोक दगंबर दासरे ,

संबंधीताची मुलगी कु. अनया वय ९ म हणे हचे बंगलोर येथील

िलपीक

नारायण

या

–हदयालय

दवाखा यात

–हदयाचे

झा यामुळे आथ क सहा यक दे या बाबत

म
. ३,००,०००/-

ऑपरे शन

वनंती अज दनांक

०७.०१.२०१५
२

ौी

पाशमवाड

संभाजी

पराजी,
ःव छता िनर
३

ौी

छातीत दखत
अस यामुळे
ु

दनांक ०९.१२.२०१४ रोजी यशोदा

. १,८३,५७५/-

हॉःपीटल है िाबाद येथे ऑपरे शन करावे लाग यामुळे आथ क
क

मा णकराव

सहा य दे या बाबत वनंती अज दनांक २३.०१.२०१५
रं गराव

संबंधीतां या मुलगा िच. िनखीलकुमार मा णकराव वाघमारे , यांचा

वाघमारे

अपघात होऊन डो या या कवट चे ऑपरे शन

लोबल हॉःपीटल

, िलपीक

नांदेड येथे झाले अस याने ऑपरे शनचा खच

. २.०० ल

पुढ ल उपचारासाठ

झालेला खच असे एकूण

. ९,००,०००/-

व

. ९.०० ल

आथ क सहा य दे याबाबत वनंती अज दनांक २८.०१.२०१५
४

ौी क ड बा केशव डोके,

संबंधीताचा मुलगा

माळ उ ान वभाग

काम कर त नस यामुळे डायलेिसस उपचार चालू असून कड या
बदल यासाठ

दनेश क ड बा डोके यां या दो ह

. ५.०० ल

कड या

. ५,००,०००/-

खच येणार अस यामुळे आथ क

सहा य दे या बाबत वनंती अज द. ०९.०३.२०१५
५

ौी वलास माधवराव

संबंधीताची आई वय वष ९२ यांची ूकृ ती दनांक २५.१२.२०१४

मटप लेवार,

पासुन

भांडारपाल

बघडली होती नांदेड येथील दवाखा यात उपचार न

झा यामुळे आपोलो हॉःपीटल है िाबाद येथील दवाखा यात उपचार
चालु असतांना द. १८.०१.२०१५ रोजी िनधन झाले आहे आई या
उपचारासाठ

झाले या

खचाची

वनंती अज दनांक १६.०२.२०१५

वै कय

ूितपुत

दे यासाठ

. ५,००,०००/-

(१७)
६

सौ. शीला हनुमंतराव

हरवे,

अिभलेखे पयवे क

संबंधीतांना कायालयीन आदे श बं. नावाशमनपा/साू व/
२०४७७/ १५
ूशासन

दनांक १३.०२.२०१५ अ वये यशवंतराव च हाण

वकास ूबोधीनी पुणे येथे

द. २६ ते २८

फेॄुवार

२०१५ सेवो म या ूिश ण कायबमासाठ सौ. शीला हनुमंतराव
हरवे अिभलेख पयवे क व सौ. िनलावती डावरे िलपीक यांना
उप ःथत राह यासाठ

आदे शीत कर यात आले होते संबंधीत

हया नांदेड ते

पुणे हा ूवास अमुल श ह सने ूवास करत

असतांना

२६.०२.२०१५

द.

रोजी

अहमदनगर जवळ ल ग हाणवाड

सकाळ

५.००

वाजता

येथे बसला अपघात होऊन

जबरदःत दखापत
झा यामुळे ूाथिमक उपचाराथ िश र येथील
ु
मंगल

हॉःपीटल

या

ठकाणी

ने यात

आले

तसेच

पुढ ल

उपचारासाठ हाड कर हॉःपीटल पुणे येथे दाखल कर यात आले
तेथे पाठ या मण यावर श
खालील

ूमाणे

खच

बया कर यात आली

झालेला

.२०,०००/- हजार औषधाचाखच
खच

.२,८८,७३९/-तसेच

णवा हकेचा खच

.३५,०००/- हजार श

.१२,०००/- हजार

बयाचा

ूितमहा ूमाणे

पये १,५६,०००/- याूमाणे

वषभरासाठ १३ इजे शनचा खच
६.०० ल

आहे .

यासाठ

आथ क सहा य दे यात बाबत

१६.०३.२०१५ रोजी संबंधीत वर ल दो ह

वनंती अज
कमचार

.
द.

ूिश णास

उप ःथत राह याक रता जात असतांना अपघात झालेला आहे .
७

ौी म. रईसो ीन खाजा

ौी

अहे मदो ीन, पशुश य

अहे मदो ीन यांना Ðहद वकाराचा झटका आ याने

म.

रईसो ीन

पशुश य

िच क सक

यांचे

वड ल

िच क सक

येथील शासन मा य

खाजा

. १,६५,०००/-

यांना पुणे

दनानाथ मंगेश हॉःपीटल येथे वै कय

उपचार व औषधोपचार कर यात आला

यासाठ

यांना जवळपास

. १,६५,०००/- एवढा खच झालेला आहे .
८

ौी शेख इःमाईल शेख
हसे
ु न, िल पक पाणी पुरवठा

शेख इःमाईल शेख हसे
ु न याचे

चाल यासाठ
हॉःपीटल

झालेला खच
ौीएम.एम.चंदेल.िल पक,लेखा
वभास.

.३.०० ल

.३.०० ल

.३,००,०००/-

यांचे

खच झालेला आहे , उपचारावर

मनपा फंडातून अनुदान दे णे

मनपाकेतील कायरत कमचार एम.एम. चंदेल िलपीक ची आई
प घाता आजाराने बेशु द अवःथेत गे यामुळे चया वै कय

उपचारासाठ

.२,००,०००/-

मोठा खच णालेला असून डॉ टर या स यानुसार

पुढ ल उपचार है िबाद या
यां या इलाजासाठ
कमचा-यांची

ठकाणी करणे आवँयक अस याने

. २.०० ल

आथ क

खच अपे ीत आहे .संबंधीत

प र ःथती

अ यंत

झालेलीअस यामुळे संबंधीत हे येवढा खच क
यांनामनपा तफ आथ क मदत
वषय ब.३२

पाय

यांचा उपचार जसलोक

रसच सटर मुंबई येथे उपचार चालू असून

उपचारावर अंदाजे
९

प ीचे कमरे तून दो ह

काम कर त नस यामूळे

हणुन

बकट

शकत नस याने

. २.०० ल

दे णे

ूःताव

नांवाशमनपा मंजरु सुधार त वकास आराखडयात आर ण ब.३६

ले मावुंड, आर ण ब.३७ हायःकुल आ ण आर ण ब.३८

ूूायमर शाळे कर ता आर ण आहे .परं तु सदर ल आर ण असले या जागेवर मोठया ूमाणात लोकवःती झालेली असून महानगरपािलका
तेथील मालम ाधारकाकडू न िनयिमत मालम ा कर इतर कराची वसुनली कर त अस यामूळे सदर मंजरु सुधार त वकास आराखडयातील
आर ण वगळयासाठ शासनास ूःताव सादर कर यास मा यता दे णे बाबत.
सुचकः- सौ.स वता मारोतराव कंठे वाड

अनुमोदकः- ू वण बालाूसाद बयाणी
ूशासक य अिभूाय

नांदेड शहराची सुधार त वकास योजना शासन िनणय ब. टपीएस ३२०६/४८८/ू.ब.१०४/२००६ न व द.३.८.२००६ अ वये

मंजरु कर यात आलेली असून ह सुधार त वकास योजना द.१५.८.२००६ पासून अमलात आलेली आहे .

(१८)
शासनाचे प रपऽक ब. टपीबी
वगळता येत नाह . सदरचे आर

४३२००१/२४४२/ू.ब.२६०/२००१ /न व-११ द.२९ ऑगःट २००३ नुसार

◌ा वगळावयाचे झा यास

ले मावुड
ं चे आर ण

यास मंऽीमंडळाची मा यता लागते.

नमूद ित ह आर ण वगळावयाचे झा यास म.ूा.न.र. अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७(१) अंतगत

करकोळ फेरबदलाची

वैधािनक कायवाह क न रतसर ूःताव शासनाकडे मंजरु साठ सादर करावा लागेल.
स वता कंठे वाड

अनेक दवसापासुन आर ण ब.३६

ले मावुंड, आर ण ब.३७ हायःकुल आ ण आर ण ब.३८ ूूायमर

शाळे कर ता आर ण आहे .या आर णा या जागेवर मोठया ूमाणात लोकवःती झालेली असून ते
िनयमाूमाणे महानगरपािलकेचा कर भर त आहे त. यां या जागेवर आर ण अस यामूळे नागर कांना
बांधकामाची परवानगी िमळत नाह . कर ता सदर ल जागेवर ल आर ण उठ व यासाठ महारा

शासनास

िशफारस कर यात यावी.
वकास योजनेतील

सर जतिसंघ िगल

या

या

आर ण असले या जागेवर मोठया ूमाणात लोक वःती झालेली आहे अशा

सव आर णचा स ह क न अशी आर णे वगळ यासाठ सवसाधारण सभेत ूःताव ठे वावा अशा ूकारचा
िनणय याआधीच सवसाधारण सभेने घेतलेला आहे
ूःताव

स.शेर अली

यामूळे लोकवःती झालेले आर ण वगळ याचा एक ऽत

सवसाधारण सभेसमोर ठे व यात यावा.

अनेक आर णा या जागेवर बएसयुपीची घरे झालेली आहे

यामूळे अशी लोकवःती झालेली

आर णे

वगळ यासाठ चा ूःताव सवसाधारण सभे समोर ठे व यात यावा.
रामनाराणजी काबरा

नांदेड शहराकर ता एफएसआय वाढवून दे यासाठ शासनास िशफारस कर याचा ठराव सवसाधारण सभेने
पार त केलेला आहे . हा ठराव शासनाकडे सादर कर यात आलेला आहे

कंवा नाह .महापौरांनी सव

पदािधका-याची िश मंडळासह मा.मु यमंऽयांना भेटू न एफएसआय वाढवून दे यासाठ िनवेदन दे यात यावे.

आयु

आर णाची पाहणी

क न स वःतर अहवाल सवसाधारण सभेसमोर ठे व यात येइल.एफएसआय वाढवून

दे याबाबत शासन रा यातील एकाच महानगरपािलका पुरता िनणय घेणार नाह .सवच महानगरपािलकेकर ता
एफएसआय वाढ चा िनणय घेईल ,नांदेड शहरावर अ याय होणार नाह .
ौी सर जतिसंघ िगल व ौी शेर अली यांनी मांडले या ूःतावा ूमाणे

महापौर

आहे अशी सव

या आर णावर लोकवःती झालेली

आर ण वगळ याचा एक ऽत ूःताव सादर कर यात यावा.व हा ठराव याच सभेत कायम

कर यात येतो.
ठराव ब.२१२

ठ रा व

यापुव नावांनपा सवसाधारण सभेने संमत केले या ठरावा ूमाणे नांवाशमनपा मंजरु सुधार त
आर णाचा स ह क न

या

या

आर णावर दाट लोकवःती झालेली आहे अशी सव आर णे आर ण ब.३६

ब.३७ हायःकुल आ ण आर ण ब.३८ ूूायमर शाळे कर ता असलेले
यांचे माफत

वकास आराखडयातील सव
ले मावुंड, आर ण

आर ण वगळ याचा ूःताव स.संचालक नगररचना नांवामनपा

सवसाधारण सभेत ठे व यात यावा असेह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवनुमते संमत करते.व हा ठराव याच सभेत कायम

कर यात येतो.
ूःताव

वषय ब.३३

नांवाशमनपा ूभाग ब.४ मधील गांधीनगरात जवळपास ८० ट के दिलत वःती असुन या ठकाणी कोण याच ूकार या नागर

सु वधा उपल द नाह कर ता गांधीनगर हा भाग दिलत वःती
आवँयक

हणून घो षत कर यास व तेथे दिलत वःती सुधार योजने अंतगत

या नागर सु वधा उपल द क न दे यासाठ लागणा-या खचास दिलत वःती सुधार योजने

अंतगत ूशासक य व आिथक

मा यता दे णे बाबत.
सुचकः- सौ.स वता मारोतराव कंठे वाड
आयु

अनुमोदकः- ू वण बालाूसाद बयाणी

स..सदःयांनी ूःतावात

याचे ूभागात ८० ट के दिलत वःती अस याचे नमूद केलेले आहे हे कशा या

आधारावर, दिलत वःतीचा स ह कोणी केलेला आहे .सदरचा भाग हा गावठाण ए रया आहे काय, शासन
िनणयानुसार जनगणने ूमाणे

संबंिधत वःतीत ५० ट के पे ा अिधक अनुसुिचत जातीचे नागर क रहात

अस याबाबत समाज क याण वभागाने ूमा णत केले पा हजे.
स वता कंठे वाड

गांधी नगर भागात पुण दिलत नागर क राहत अस यामूळे या भागाचा स ह करणेसाठ संबंिधत वभागास
वनंती कर यात आलेली आहे . यानी स ह केला कंवा नाह याची मा हती नाह .

बालासाहे ब दे शमूख

दिलत वःती घो षत कर यासाठ शासनाने काय नॉमस ठर वलेले आहे ते सांगावे.

महापौर

दिलत वःती घो षत कर याचे अिधकार महासभेस आहे त,

उमेश च हाण

शासन प रपऽकात

या लोकवःतीत

लॉक ूमाणे

५० ट के पे ा अिधक दिलत राहतात

या वः याना

दिलत वः या घो षत करा यात असे नमूद आहे . सदर शासन प रपऽकाूमाणे मागील ३० वषापासून
महानगरपािलकेचे अिभयंते स ह क न दिलतांची ट केवार काढतात व

याूमाणे दिलत वःती घो षत

(१९)
कर यासाठ सवसाधारण सभेची मा यता घेतात.सव ूभागातील दिलत वःतीचा स ह क न दिलत वः या
घो षत कर यात या यात.
गफार खान

ऑगःट २०१४ म ये शासनाने दिलत वःती सुधार योजने अंतगत

दिलत वः यात कामे कर यासाठ

अनुदान मंजरु केलेले अस यामूळे या मंजरु अनुदानातून दिलत वः यात कामे घे यासाठ सवसाधारण
सभेने मा यता दे वून ूःताव ज हािधकार नांदेड यांचेकडे सादर कर यात आलेला असून ज हािधका-यांनी
काह ऽुटया काढले या

आहे त. का.अिभयंता यांनी

पुतता क न तातड ने दिलत वः यात कोटयावधी
महापौर

ज हािधकार कायालयाशी संपक साधुन ऽुटयाची

पयाचे कामे माग लाव याचा ूय

करावा.

स.सदःयांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो .िनयमानुसार आयु ानी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.

ठराव ब.२१३

ठ रा व

नांवाशमनपा ूभाग ब.४ मधील गांधीनगरात जवळपास ८० ट के दिलत वःती असुन या ठकाणी कोण याच ूकार या नागर

सु वधा उपल द नाह कर ता गांधीनगर हा भाग दिलत वःती
आवँयक

हणून घो षत कर यास व तेथे दिलत वःती सुधार योजने अंतगत

या नागर सु वधा उपल द क न दे यासाठ लागणा-या खचास दिलत वःती सुधार योजने अंतगत ूशासक य व आिथक

मा यता ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते.िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी. व हा ठराव याच सभेत
कायम कर यात येतो.
वषय ब.३४

ूःताव

नांवाशमनपा हद तील

ूभाग ब.२८ मधील दिलत वःती सुधार योजने अंतगत शासन िनणय ब. व.हा.यो./२०१४/ ू.ब.९५

/न व-४ द.८.८.२०१४ अ वये व मनपा सवसाधार ◌ा सभा

ठराव ब.८३ द.१४.८.२०१४ मधील अनुबमांक ४७ ू.ब.२८ पंचिशलनगर

भागातील बु द वहार सभागृहाचे बांधकाम करणे असे मंजरु िमळालेली आहे परं तु पचिशलनगर हे नाव चुक ने पडले असून ते संघसेननगर
असे आहे . तशी द ु ःती कर यास ह सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते.
सुचकः- फा ख हसे
ु न कािसम साब

महापौर

अनुमोदकः- चांद पाशा कुरे शी

स.सदःयांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

ठराव ब.२१४

ठ रा व

नांवाशमनपा हद तील

ूभाग ब.२८ मधील दिलत वःती सुधार योजने अंतगत शासन िनणय ब. व.हा.यो. /२०१४/ ू.ब.९५/

न व-४ द.८.८.२०१४ अ वये व मनपा सवसाधार ◌ा सभा

ठराव ब.८३ द.१४.८.२०१४ मधील अनुबमांक ४७ ू.ब.२८ पंचिशलनगर

भागातील बु द वहार सभागृहाचे बांधकाम करणे असे मंजरु िमळालेली आहे परं तु पचिशलनगर हे नाव चुक ने पडले असून ते संघसेननगर
असे आहे . कर ता ठराव ब.८३ द.१४.८.२०१४ मधील अनुबमांक ४७ वर ूभाग ब.२८ पंचिशलनगर भागातील बु द वहारसभागृहाचे
बांधकाम करणे या ऐवजी ूभाग ब.२८ संघसेन नगर

भागातील बु द

वहारसभागृहाचे बांधकाम करणे तशी द ु ःती कर यास ह

सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते.व हा ठराव याचसभेत कायम कर यात येतो.
वषय ब.३५

ूःताव

जेएनएनयूआरएम योजने अंतगत रोड ब.७ व ८ या रः याची सुधारणा कर याचे आदे श मोरे र

ब डस ,ए ड डे हलपस या

कऽाटदारास द.१९.७.२००७ रोजी दे यत आले होते. रोड ब.७ आ ण ८ या ठकाणी रःता सुधार या या अगोदर जलिनःसारणाची कामे
कर यासाठ

या कंऽाटदारास आदे िशत कर यात आले होते

लागणा-या रः याचे भुसंपादनाची कायवाह

यांनी व हत मुदतीत कामे पुण केले नाह तसेच रः या या

व हत कालावधीत पुण केली नाह त, तसेच

ं द करणात येणारे

व ुत

ं द करणासठ

वतरणाचे पोलह

हट व यात आले नाह . िनयो जत रः यावर ल अितबमणह काढ यात आलेले नाह या सव बाबीमूळे मोरे र बलडस ए ड डे वहलपस
यांना व हत मुदतीत रः या सुधार याची कामे पुण करता आलेली नाह त, ह वःतु ःथती आहे अशी सव प र ःथती असतांनाह
मुदतीत कंऽाटदाराने काम पुण केले नाह

हणून

ूशासनाने एकतफ िनणय घेवून मोरे र ब डस

.२३,००,०००/- दं ड आकारला मंजरु कर यात आले या िन वदादराम ये अंशत: कमी केले या
कपात केली

तसेच

यांनी रःता सुधारणाचे जे काम केले होते

सुर ा अनामत रककमह

या कामाचे दे याक

व हत

ए ड डे हलपस या कंऽाटदारास

दरा या फरकाची र कम

.२०,००,०००/-

.१,५२,००,०००/-सु दा दे यात आलेले नाह . यांची

.६३,००,०००/-दे यात आलेली नाह .रः याची कामे व हत मुदतीत पुण कर याकर ता कोण या अडचणी येत

आहे त याबाबत कंऽाटदाराने ूशासनाला वारं वार ःप ीकरणासह त खुलासा सादरक न वःतु ःथतीची जाणीव क न दली होती. उपरो
रः यां या कामां या वलंबास मोरे र ए ड डे वहलपस हे कसुरदार नसतांनाह ूशासनाने
येतो.मंजरु कर यात आले या िन वदादराम ये अंशत: कमी केले या दरा या
कर यास मा यता दे यात येते
मा यता दे यात येते

तसेच

यांनी रःता सुधार याचे जे काम केले होते

यांची सुर ा अनामत र कमह

या र कमेस मोरे र ब डस ए ड डे हलपस

.२३,००,०००/-दं ड आकारला तो माफ कर यात

फरकाची जी र कम

.२०,००,०००/- कपात केली ती परत

या कामाचे दे यक

.१,५२,००,०००/-अदाई कर यास

.६३,००,०००/-परत दे यास मा यता दे यात येते असे एकूण

प.२,५६,००,०००/-

यांना अदाई कर याकर ता ूशासक य व आिथक मा यता दे यात येते व हा ठराव याच

सभेत कायम कर यात येतो.
सुचक :- उमरे कर अशोक रावणराव

अनूमोदक:- उमेश पवळे

(२०)
अशोक उमरे कर

या ूःतावाचे अनुषंगाने ूशासनाने काह
यावी.

गु

ट पणी आलेली असेल तर ती सभागृहात वाचुन दाख व यात

ता ग द या प वऽ कायबम २००८ अंतगत जेएनएनयूआरएम योजने मधून रोड ब.७ व ८ या

रः याची सुधारणा कर याचे काम
परं तु या रोड या

ठकाणी

मोरे र

रःता सुधार या या अगोदर जलिनःसारणाची कामे कर यासाठ

कंऽाटदारास आदे िशत कर यात आले होते
ं द करणासठ

ब डस ,ए ड डे हलपस या कऽाटदारास दे यात आले होते
यांनी व हत मुदतीत कामे पुण केले नाह तसेच रः या या

लागणा-या रः याचे भुसप
ं ादनाची कायवाह

ं द करणात येणारे

या

व हत कालावधीत पुण केली नाह त, तसेच

व ुत वतरणाचे पोलह हट व यात आले नाह . िनयो जत रः यावर ल २०० ते २५०

घराचे बांधकामह पाड यात आलेले नाह या सव बाबीमूळे मोरे र बलडस ए ड डे वहलपस यांना व हत
मुदतीत रःता सुधार याची कामे पुण करता आलेली नाह त, ह वःतु ःथती असून या वःतु ःथतीची पुण
क पणा संबंिधत कंऽाटदाराने आयु ाना वेळोवेळ
मुदतीत कंऽाटदाराने काम पुण केले नाह
र कम कपात कर यात आली,

हणून

दलेली आहे अशी सव प र ःथती असतांनाह

यांना दं ड आकारला, कमी केले या

रःताचे जे काम केले होते

बाहे उघडयावर पडलेली आहे . आयु ांना
उमेशिसंह च हाण

दरा या फरकाची

या कामाचे दे यक सु दा दे यात आलेले नाह .

यांची सुर ा अनामत रककमह दे यात आलेली नाह हा
दे यकांची अदाई

व हत

कऽाटदारावर अ याय आहे .आज

वनंती आहे क ,कऽाटदाराशी

वचार

यांची लेकर

विनमय क न

यां या

वर त करावी.

ौी अशोक उमरे कर यांनी कंऽाटदारा या बाबतीत मोठ
कायबमा अंतगत

या रः याचे काम

सहानुभूती दाख वलेली आहे . गु

ता

ग द

व हत कालावधीत करणे आवँयक होते परं तु कंऽाटदाराने काम न

करता काम अधवट सोडू न पळ काढलेला असून आयु ांनी आप या अिधकारात िनणय घेतलेला आहे . या
व

द कंऽाटदाराने

कंऽाटदाराने
शासनाने

ःथायी सिमतीकडे अ पल केले होते.ःथायी सिमतीने घेतल या ठरावास संबंिधत

हायकोटातह अ पल केले होते हायकोटाने याूकरणात ःथायी सिमती या ठरावावर

िनणय

यावा

महानगरपािलकेचे

असा

िनणय

दला

असता

रा य

शासनाने

संबंिधत

रा य

कंऽाटदाराचे

व

हणणे ऐकून घेवून ःथायी सिमतीचा ठराव र द केलेला आहे . असे असतांना ह

आपणास या ूःतावावर िनणय धेता येतो काय याबाबत आयु ांनी खुलासा करावा.रःता ब. ७ व ८ चे
दस
ु -या कंऽाटदाराकडू न काम क न घे यात आ यामूळे जो जाःतीचा खच आला तो खचह मोरे र

काम

कंपनीकडू न वसुल करावा असेह िनदष आहे .
उमेश पवळे

याच कंऽाटदाराने सावजिनक बांधकाम वभागा अंतगत नांदेड ज हयातील रः याची कामे घेतलेली होती
ू घेतली होती परं तु कंऽाटदाराची एकूण
वभागाने दे खील सुरवातीस खंड ३ (क) खालीच कामे काढन

या

प र ःथती व कामे पुण क न घे या या

ीकोनातून

यांनी

यात फेरिनणय घेवून खंड ३ (क) ऐवजी खंड

ू घे याचा िनणय घेतलेला आहे . कलम १५ (२) खाली कामे काढन
ू घे याचा
१५ (२) खाली कामे काढन
िनणय घेत याने कामाचा वाव कमी होवून

कंऽाटदाराने केले या बकामाचा दे यक

यांना िमळते

व वाढ व

यां याकडू न वसुल पाऽ ठरत नाह .कंऽाटदाराने फेर वनंती आ ण ःथायी सिमतीचा फेर ठराव वचारात

खच

घेता मोरे र ब डस ऍ ड डे वहलपस य याकड ल जी कामे खंड
याऐवजी

३ (क) नुसार

ू घे यात आली
काढन

यां यावर कलम १५ (२) खाली कायवाह कर यास मा यता दे यात यावी.

ब डस ए ड डे हलपस

कंऽाटदारास ूशासनाने जो

.२०,००,०००/- कपात केली ती परत कर यात यावी.
दे यात यावी.

तसेच

दरा या फरकाची जी र कम

यांनी रःता सुधारणाचे जे काम केले होते

.१,५२,००,०००/-सु दा दे यात आलेले नाह . ते सु दा अदाई कर यास

यांची सुर ा अनामत रककमह

मोरे र

.२३,००,०००/- दं ड आकारला आह माफ कर यात

यावा.मंजरु कर यात आले या िन वदादराम ये अंशत: कमी केले या
या कामाचे दे यक

यामूळे

मा यता

.६३,००,०००/-दे यात यावी असा माझा ूःताव आहे . व

हा ठराव याच सभेत कायम कर यात यावा.
यांना वरोध करावयाचा आहे
ूमोद खेडकर

यांचा वरोध न दवून ूःतावास मा यता दे यात यावी.

गु

ता ग द कायबमा अंतगत रःता ब.७ व ८ चे काम २००७ म ये या कऽाटदारास दे यात आले होते

या

रः याचे काम दे यात आले या कालावधीत पुण कर यासाठ वारं वार लेखी वनंती कर यात आली

परतु

यानी काम तर पुण केलेले नाह या रः याचे काम अनेक

चौकापासून ते
लागला.

वमानतळ रः यावर वाहतुक कर यासाठ

यामूळे संबंिधत कंऽाटदाराचा िन वदा र द क न

दवस ूलं बत ठे व यामूळे तरोडे कर

नागर कांना खुप मोठा ऽास सहन करावा
दस
ु -या कऽाटदारास काम दे याची मागणी

कर यात आली होती. आयु ानी आप या अिधकारात िनणय घेतलेला अस यामूळै आयु ांनीच यावर
िनणय
दपकिसंह रावत

यावा.

िन वदे तील अट व शत तील

िनयम काय आहे

कायदा

काय

हणतो याचा खुलासा कर यात यावा.

(२१)
संजय मोरे

कंऽाटदाराचे आिथक

शेख हबीब बावजीर

सदर

हताचे

िनणय घेवून आ हाला जेल म ये पाठ वता काय .

वषय हा पुव एकवेळ महाराश शासनाने

वषय

वखंड त केलेला आहे . रा य शासनाने

वखंड त केलेला

सभागृहासमोर चचला जावू शकत नाह असे माझे मत आहे .तसेच हा वषय महानगरपािलके या

आिथक हता या वरोधात आहे . यामूळे या ूःतावास माझा वरोध आहे .
या कऽाटदाराने रःता ब.७ व ८ चे जे काह काम केलेले आहे ते अं यंत बोगस व चुक या प दतीने

फा ख अली खा

केलेले

आहे . रः याचे बाजूने

या नालीचे बांधकाम कर यात आलेले आहे ते रः या या उं ची या वर

बांध यात आले या आहे त या नालीतून पाणी अ जबात वाहत नाह . पुण चुक चे बांधकाम केलेले
आहे .स.सदःयांचा ूःताव मंजरु कर यास आमचा वरोध आहे .
आयु

शासनाने ःथायी सिमतीचा ठराव
फेटाळलेली

आहे .

वखंड त केला असून हायकोटानेह

संबंिधत कंऽाटदाराची याचीका

यामूळे सभागृहाने घेतलेला ठराव व मनपा अिधिनयमातील तरतूद ूमाणे पुढ ल

कायवाह करावी लागेल.
उमेशिसंह च हाण

कंऽाटदाराचा वनंती अज, ःथायी सिमतीचा ठराव शासनाने
झालेला आहे

वरििसंघ गाड वाले

आता

यावर

यायालयाने

फेटाळलेला असून यावर िनणय

आपणास िनणय धेता येत नाह .

संबंिधत कंऽाटदारा या वनंती अजावर

सहानुभूती पूवक वचार करावा अशी वनंती

शासनास कर यात

यावी. स या महानगरपािलकेची आिथक प रःथती खराब अस यामूळे संबंिधत कंऽाटदारास जी दे यके
ावयाची आहे त ती दे यके जेएनएनयुआरएम योजने अंतगत िश लक िनधीतून दे यात यावी.
आयु

मनपा कायदे स लागराचे मागदशन घेवून कंऽाटदाराची सुर ा अनामत र कम

.६३,००,०००/-परत

कर यासाठ चा वचार करता येईल.
याच कंऽाटदाराने सावजिनक बांधकाम वभागा अंतगत नांदेड ज हयातील रः याची कामे घेतलेली होती

उमेश पवळे

या

ू घेतली होती परं तु कंऽाटदाराची एकूण
वभागाने दे खील सुरवातीस खंड ३ (क) खालीच कामे काढन

प र ःथती व कामे पुण क न घे या या

ीकोनातून

यांनी

यात फेरिनणय घेवून खंड ३ (क) ऐवजी खंड

ू घे याचा िनणय घेतलेला आहे . कलम १५ (२) खाली कामे काढन
ू घे याचा
१५ (२) खाली कामे काढन
िनणय घेत याने कामाचा वाव कमी होवून
खच

कंऽाटदाराने केले या बकामाचा दे यक

घेता मोरे र ब डस ऍ ड डे वहलपस य याकड ल जी कामे खंड
याऐवजी

३ (क) नुसार

व वाढ व

ू घे यात आली
काढन

यां यावर कलम १५ (२) खाली कायवाह कर यास मा यता दे यात यावी.

ब डस ए ड डे हलपस
यावा.

यांना िमळते

यां याकडू न वसुल पाऽ ठरत नाह .कंऽाटदाराने फेर वनंती आ ण ःथायी सिमतीचा फेर ठराव वचारात

कंऽाटदारास ूशासनाने जो

या कामाचे दे यक
दे यात यावी.

तसेच

दरा या फरकाची जी र कम

यांनी रःता सुधारणाचे जे काम केले होते

.१,५२,००,०००/-सु दा दे यात आलेले नाह . ते सु दा अदाई कर यास

यांची सुर ा अनामत रककमह

मोरे र

.२३,००,०००/- दं ड आकारला आह माफ कर यात

मंजरु कर यात आले या िन वदादराम ये अंशत: कमी केले या

.२०,००,०००/- कपात केली ती परत कर यात यावी.

यामूळे

मा यता

.६३,००,०००/-दे यात यावी असा माझा ूःताव आहे . व

हा ठराव याच सभेत कायम कर यात यावा.
यांना वरोध करावयाचा आहे

यांचा वरोध न दवून ूःतावास मा यता दे यात यावी.

उमेशिसंह च हाण

या ूःतावास आमचा वरोध आहे .

महापौर

ौी उमेश पवळे यांनी सुच वले या द ु ःतीसह ौी अशोक उमरे कर यांचा
वचार क न

ूःतावावर सहानुभूतीपूवक

यावेळेसची प रःथीती ल ात घेवून ूःताव बहमताने
मंजरु कर यात येतो व हा ठराव याच
ु

सभेत कायम कर यात येतो.व तसेच आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.
ठराव ब.२१५

ठ रा व

जेएनएनयूआरएम योजने अंतगत रोड ब.७ व ८ या रः याची सुधारणा कर याचे आदे श मोरे र

ब डस ,ए ड डे हलपस या

कऽाटदारास द.१९.७.२००७ रोजी दे यत आले होते. रोड ब.७ आ ण ८ या ठकाणी रःता सुधार या या अगोदर जलिनःसारणाची कामे
कर यासाठ

या कंऽाटदारास आदे िशत कर यात आले होते

लागणा-या रः याचे भुसंपादनाची कायवाह

यांनी व हत मुदतीत कामे पुण केले नाह तसेच रः या या

व हत कालावधीत पुण केली नाह त, तसेच

ं द करणात येणारे

व ुत

ं द करणासठ

वतरणाचे पोलह

हट व यात आले नाह . िनयो जत रः यावर ल अितबमणह काढ यात आलेले नाह या सव बाबीमूळे मोरे र बलडस ए ड डे वहलपस
यांना व हत मुदतीत रः या सुधार याची कामे पुण करता आलेली नाह त, ह वःतु ःथती आहे
मुदतीत कंऽाटदाराने काम पुण केले नाह
िनणय घेवन
ू मोरे र ब डस

हणून

कामाचे दे याक

व हत

ूशासनाने एकतफ

ए ड डे हलपस या कंऽाटदारास

अंशत: कमी केले या दरा या फरकाची र कम

अशी सव प र ःथती असतांनाह

.२३,००,०००/- दं ड आकारला मंजुर कर यात आले या िन वदा दराम ये

.२०,००,०००/- कपात केली तसेच

.१,५२,००,०००/-सु दा दे यात आलेले नाह .

यांनी रःता सुधारणाचे जे काम केले होते

या

(२२)
रः याची कामे

वह त मुदतीत पुण कर याकर ता कोण या अडचणी येत आहे त याबाबत कंऽाटदाराने

ःप ीकरणासह त खुलासा सादर क न

वःतू ःथतीची जाणीव

ऍ ड डे हलपस हे कसुरदार नसतांनाह

यांचे

ज हयातील रः याची कामे घेतलेली होती

क न दली होती. उपरो

ूशासनास वारं वार

रः यां या कामां या वलंबास मोरे र बलडस

आिथक नुकसान झाले याच कंऽाटदाराने सावजिनक बांधकाम वभागा अंतगत नांदेड

ू
वभागाने दे खील सुरवातीस खंड ३ (क) खालीच कामे काढन
घेतली होती परं तु

या

कंऽाटदाराची एकूण प र ःथती व कामे पुण क न घे या या

ीकोनातून

यांनी

यात फेरिनणय घेवन
ू खंड ३ (क) ऐवजी खंड १५ (२)

ू घे याचा िनणय घेतलेला आहे . कलम १५ (२) खाली कामे काढन
ू घे याचा िनणय घेत याने कामाचा वाव कमी होवून
खाली कामे काढन
कंऽाटदाराने केले या कामाचा दे यक

यांना िमळते

व वाढ व खच

यां याकडू न वसुल पाऽ ठरत नाह .कंऽाटदाराने फेर वनंती आ ण

ःथायी सिमतीचा फेर ठराव वचारात घेता मोरे र ब डस ऍ ड डे वहलपस यां याकड ल जी कामे खंड ३ (क) नुसार
आली होती,
यामूळे

याऐवजी

मोरे र

यां यावर कलम १५ (२) खाली कायवाह कर यास ह नांवामनपा सवसाधारण सभा बहमताने
ु

ब डस ए ड डे हलपस

या कंऽाटदारास ूशासनाने जो

मंजरु कर यात आले या िन वदादराम ये अंशत: कमी केले या
कर यास मा यता दे यात येते.
मा यता दे यात येते

तसेच

.२३,००,०००/- दं ड आकारला आह तो

दरा या फरकाची जी र कम

यांनी रःता सुधारणाचे जे काम केले होते

यांची सुर ा अनामत रककमह

.२,५६,००,०००/- या र कमेस मोरे र ब डस

ू घे यात
काढन

मा यता दे ते.

माफ कर यात येतो.

.२०,००,०००/- कपात केली ती परत

या कामाचे दे यक

.१,५२,००,०००/-अदाई कर यास

.६३,००,०००/-परत दे यास मा यता दे यात येते. असे एकूण

ए ड डे हलपस

पये

यांना अदाई कर याकर ता ूशासक य व आिथक मा यता ह नांवामनपा

सवसाधारण सभा बहमताने
दे ते, व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
ु
वषय ब.३६

ूःताव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका कायालयातील नगररचना वभाग नांदेड शहरा या मनपा ह द तील नागर कांना बांधकाम
कर यासाठ

रतसर परवानगी दे यासाठ बांधकाम धारकांकडू न नांदेड शहराचा वकास कर या या नावे वकास शु क आकार यात येते हा

नगररचना वभागाकडू न जमा केलेला वकास शु काची र कम िनयमानुसार नांदेड शहरा याच वकास कामासाठ खच
आहे पण नांदेड

वाघाळा शहर महानगरपािलका ूशासन तसे न करता हा खच मनपाके या इतर कामासाठ खच करते.

करणे अिनवाय
यामूळे नांदेड

शहराचा वकास कामासाठ िनधी उपलब द होत नस यामूळे शहराचा वकास होत नाह .
कर ता मनपा नगररचना वभागाकडू न जमा केलेली व होणार
उघडू न

याम ये जमा कर यात यावी व ह

वकास शु काची र कम

वकास शुलकाची र कम केवळ नांदेड शहर

मनपाके या बॅकेत न वन ःवतंऽ खाते
वकास कामा याच कामासाठ

खच

कर यासाठ चा ूःताव सवसधारण सभेसमोर मा यतेःतव
सुचक :- आनंद शंकरराच च हाण

अनूमोदक:- संजय मोरे
ूशासक य ट पणी

नांवामनपाकेत जवाहरलाल नेह
व महारा

शासनाकडू न िनधी ूा

नागर पुन

थान योजना व नागर गर बासाठ घरकुल व सुखसु वधा पुर व यासाठ कि शासन

झालेला असून मनपाचा सहभाग भर यासाठ पीएम डओ कडू न

पये १२० कोट चे कज मनपाने घेतलेले

असून सदर ल कज परतफेड िनयिमत भर यासाठ मनपा कज िनवारण िनधी ःथापन केला असून याम ये पारगमन शु क , वकास शु क
पथकर ,गुंठेवार

वकासा अंतगत ूा

द.१६.८.२०१० रोजी संमत केलाअसून
परं तु उपरो

होणारे शु क
या अनुषंगाने

जमा क न कज परत फेड कर यासाठ मनपा सवसाधारण सभा ठराव ब.११८
आज पयत िनयिमत कजाची परत फेड कर यात येत आहे .

कज िनवारण िनधी मधून जमा होणा-या र कमापैक पारगमन शु क वसुली शासनाकडू न बंद कर यात आली

आहे तसेच गुंठेवार शु काची र कम अ य प ःव पात जमा होत आहे . कर ता उपरो

ूःतावाूमाणे वकास शु काची जमा होणार

र कम ः तंऽ खाते उघडू न वकास कामावर खच करणे उिचत होणार नाह .
महापौर

ूःतावा या अनुषगाने दे यात आले या ूशासक य अिभूायानपूसार स.सदःयांचा ूःताव ना मंजरु
कर यात येतो.

ठराव ब.२१६

ठ रा व

मनपा नगररचना वभागाकडू न जमा केलेली व होणार

वकास शु काची र कम

मनपाके या बॅकेत न वन ःवतंऽ खाते उघडू न

याम ये जमा कर याचा ूःताव ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते ना मंजरु करते.
वषय ब.३७

ूःताव

मनपा ूभाग ब. १५ मधील िशवाजीनगर भागातील शुबवार आठवाड बाजार गोकुळनगर रःता,रःता ब.२६ व ःटे डयम प रसर
येथे भरत अस यामूळे वाहतुक ची समःया िनमाण होत आहे .
याकर ता इं द रा गांधी मैदानाम ये मु म टाकून रोलींग क न िसलकोट टाकून दवाब ीची

यवःथा क न

संपुण शुबवार

आठवड बाजार इं दरा गांधी मैदान येथे भर व याची यवःथा करणे कर ता ह सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते.
सुचक :- कमलाबाई रामःवामी मु दराज
महापौर

अनुमोदक :- संजय मोरे

स.सदःयांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो. िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी

(२३)
ठराव ब.२१७

ठ रा व

मनपा ूभाग ब. १५ मधील िशवाजीनगर भागातील शुबवार आठवाड बाजार गोकुळनगर रःता,रःता ब.२६ व ःटे डयम प रसर
येथे भरत अस यामूळे वाहतुक ची समःया िनमाण होत आहे .
याकर ता इं द रा गांधी मैदानाम ये मु म टाकून रोलींग क न िसलकोट टाकून दवाब ीची
आठवड बाजार इं दरा गांधी मैदान येथे भर व यासाठ

यवःथा क न

संपुण शुबवार

ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानमते मा यता दे ते . आयु ांनी िनयमानुसार

पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी .
वषय ब.३८

ूःताव

मनपा ूभाग ब. ३९ िसडको, येथील मनपाके या मोकळया जागेत (एनड -३१ गाडन) गाडनचे सुशोिभकरण क न
लहान मुलांसाठ

खेळ याचे साधने तसेच अ ावत

यायामाची उपकरणे बस व यासाठ

तसेच अ यास किाचा

लागणा-या खचास ूशासक य व आिथक मा यता दे णे बाबत.

सुचक :- ूा.डॉ.लिलता िशंदे (बोकारे ),
महापौर

या ठकाणी

वकास कर यासाठ

अनुमोदक :- डॉ.क णा जमदाडे

स.सदःयांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो.

ठराव ब.२१८

ठ रा व

मनपा ूभाग ब. ३९ िसडको, येथील मनपाके या मोकळया जागेत (एनड
या ठकाणी लहान मुलांसाठ
कर यासाठ

खेळ याचे साधने तसेच अ ावत

-३१ गाडन) गाडनचे

यायामाची उपकरणे बस व यासाठ

सुशोिभकरण क न

तसेच अ यास किाचा

वकास

लागणा-या खचास ूशासक य व आिथक मा यता ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते .
पुरवणी वषय प ऽका

वषय ब.१
पोिलस िनर

क, अ ट कर शन

युरो, नांदेड यांनी तबारदार ौी मोहमद इरशादोद न खाजा मशीयोद न, खाजगी गु ेदार,

रा.रहे मत नगर, दे गलुर नाका, नांदेड यां या तबार व न तबारदार यांनी गुलजार बाग, नांदेड येथे केले या िसमट कॉ ब ट रोड या
बांधकामाचे 10 लाख (अ र

पये दहा ल )

पयांचे सादर केलेले बल मंजरू क न दे यासाठ शहर अिभयंता ौी माधव शंकरराव

बाशे ट यांना वनंती केली असता सदर कामासाठ

यांनी तबारदार यांचेकडे 25 हजार (अ र

मागणी केली त हा तबारदार यांनी काम होणार नाह
होवून तबार

पये पंचवीस हजार)

हणून नाईलाजाने होकार दला व अ ट कर शन

पयां या लाचेची

युरो, नांदेड कायालयात हजर

द याव न ौी माधव शंकरराव बाशे ट , शहर अिभयंता, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका यांचे व

द

दनांक.

01.10.2014 रोजी सापळा रचुन सदर या सापळा कायवाह म ये ौी माधव शंकरराव बाशे ट , शहर अिभयंता यांनी 25 हजार (अ र
पये पंचवीस हजार)
संबंिधतां व

पये लाचेची मागणी क न ःवत: ःवकार यानंतर रं गेहाथ पकडू न

द कर याचे तपासकामी

द.02.10.2014 रोजी 6.20 वाजता

यांचे व

द गु हा दाखल कर यात आला व

यांना अटक केली असुन

अिधिनयम 1988 चे कलम 7, 13(1)(ड) सह 13(2) अ वये दले या सरकारतफ

यांचे व

द ॅ ाचार ूितबंध

फयाद व न पोिलस ठाणे व जराबाद येथे

दनांक.02.10.2014 रोजी गु हा दाखल कर यात आला व 6.20 वाजता संबंिधतास अटक केले अस याचे ौी एस.जे.माने, पोिलस
िनर

क, अ ट कर शन युरो, नांदेड यांनी फॅ स संदेश

बं.सापळा केस/असीबी/नांदेड/3508 दनांक.02.10.2014 पऽ या कायालयास

सादर केले आहे .
यांनतर

दनांक.02.10.2014 रोजी मा. वशेष

यायालय, नांदेड यांचेसम

िमळणेस वनंती केली असता मा. यायालयाने द.16.10.2014 पयत संबंिधतास

हजर क न 14

दवसांची

यायालयीन कोठड

यायालयीन कोठड मंजरू क न नंतर जामीनावर मु

केले आहे .
पोिलस िनर
ूशासन

वभागाचे

क, अ ट कर शन

शासन

िनणय

युरो, नांदेड यांचे पऽ बं.3585/2014

बं.अिभयो-1312/ू.बं.30/पुनबांधीत-1/11-अ,

िनणयातील तरतुद नुसार तसेच महारा

दनांक.08.10.2014 व महारा
मंऽालय,

मुंबई

शासन, सामा य

दनांक.12.02.2013

या

शासन

महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 56 (1)(ब) मधील तरतुद नुसार ौी माधव शंकरराव

बाशे ट , शहर अिभयंता यांना कायालयीन आदे श बं.नांवाशमनपा/साू व/आःथा-5/13640/14

िद.28.10.2014

या आदे शा वये

िनलं बत कर यात आले आहे .
मा.अपर महासंचालक, अ ट कर शन युरो, महारा

रा य, मुंबई यांनी

यांचे पऽ बं.अक यु/ मु यालय/सीआर/957/नांदेड/

2014/824 द.17.01.2015 अ वये सदर ूकरणात पोिलस ःटे शन व जराबाद, नांदेड येथे दाखल गु हा र.नं.54/2014 कलम 7, 13
(1)(ड) सह 13(2) लाचलुचपत ूितबंधक कायदा या गु
यांचे व

ात आरोपी लोकसेवक ौी माधव शंकरराव बाशे ट , शहर अिभयंता (िनलं बत)

द मा. यायालयात अिभयोग दाखल कर याकर ता मंजरू ूा

करणेसाठ मा.ूधान सिचव, नगर वकास वभाग, महारा

शासन,

मंऽालय, मुंबई यांचेकडे वनंती केली आहे .
सदर पऽा या अनुषंगाने क
(िनलं बत) यांचे व

अिधकार , नगर वकास वभाग, मंऽालय, मुब
ं ई यांनी ौी माधव शंकरराव बाशे ट , शहर अिभयंता

द अिभयोग दाखल कर यास मंजरू

दे याबाबत महारा

बं.अिभयो-1312/ू.बं.30/ पुनबांधीत-1/11-अ, मंऽालय, मुब
ं ई
यामधील 1(ब) नुसार ईतर कोण याह

य

या बाबतीत

याला

शासन, सामा य ूशासन

वभागाचे शासन िनणय

दनांक.12.02.2013 चे शासन िनणयानुसार मागदशक सुचना आहे त
ू टाक याबाबत स म असले या ूािधकरणाची
या या पदाव न काढन

(२४)
पुवमंजरू अस यािशवाय,

यायालय अपराधाराची दखल घेणार नाह , अशी तरतुद आहे व सदर पऽा वये ौी बाशे ट हे नांदेड वाघाळा

शहर महानगरपािलकेत शहर अिभयंता या पदावर कायरत अस याने

यांचे व

द अिभयोग दाखल कर या या परवानगीबाबतची

कायवाह क न अहवाल शासनास सादर कर याचे कळ वले आहे .
महारा

महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम 53(1) मधील तरतुद नुसार महानगरपािलकेचा सहा यक आयु

या पदाशी

समतु य असले या कंवा

यापे ा उ च दजा या पदावर नेमणूक कर याचा अिधकार महानगरपािलकेम ये िनह त आहे त.

माधव शंकरराव बाशे ट

यांना नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभे या मा यतेने अिधिनयमातील महारा

यानुसार ौी

महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम 45(1) अ वये शासन मा यते या अिधन राहन
ू शहर अिभयंता या पदावर पदो नती दे यात आली
होती

यानंतर शासनाने महारा

महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम 45(4) नुसार

यां या पदो नतीस महारा

शासन, नगर वकास

वभागाचे शासन िनणय बं.नांमपा-0811/ू.बं.307/पुनबांधणी-5/न व-24 द.06.09.2012 अ वये मा यता ूदान केलेली आहे .
तसेच महारा

महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम 50(3) नुसार सदर अिधिनयमाचे कलम 45 अ वये नेमलेले सव अिधका-

यांने गैरवतन के यास कंवा आप या पदाची कत ये पार पाड यास हयगय के यास कंवा ती पार पाड यास तो अ म ठर यास,
ू टाकता येईल, अशी तरतुद आहे .
या सदःयां या मतानी कोण याह वेळ काढन

एकूण पािलका सदःयांपैक कमीतकमी िन

यानुसार ौी माधव शंकरराव बाशे ट , शहर अिभयंता (िनलं बत) हे महारा
िनयु

अिधकार असुन

सभेस अस याने महारा

याला

महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम 45 अ वये

ू टाक याचे अिधकार महानगरपािलका सवसाधारण
कर याचे व कामाव न काढन

यांना सदर पदावर िनयु

शासन, सामा य ूशासन वभागाचे शासन िनणय बं.अिभयो-1312/ू.बं.30/पुनबांधीत-1/11-अ, मंऽालय, मुंबई

दनांक. 12.02.2013 या शासन िनणयातील तरतुद ं या अनुषंगाने पोिलस ःटे शन व जराबाद, नांदेड येथे दाखल गु हा र.नं.54/2014
कलम 7, 13 (1)(ड) सह 13(2) लाचलुचपत ूितबंधक कायदा 1988 अ वये दाखल झाले या गु
अिभयंता (िनलं बत) यांचे व

द मा. यायालयात अिभयोग दाखल कर यासाठ

ात ौी माधव शंकरराव बाशे ट , शहर

महानगरपािलका सवसाधारण सभेसमोर मा यतेःतव

सादर.
दपकिसंह रावत

ौी माधव बाशेटट
ूःतावास

यांना िनलं बत कर यात आ यानंतर

यांचे िनलंबन आदे शास कायम कर या या

या सभागृहाने एकमताने फेटाळला होता असे असतांनाह हा ूःताव सभागृहासमोर कसा काय

आणला हा या सभागृहाचा अवमान आहे . गुलजार बाग, नांदेड येथील िसमट कॉ ब ट रोडचे काम मे.
ए. ह . पंदे कंपनीस दे यात आले होते तबारदार ौी मोहमद इरशादोद न खाजा मशीयोद न, खाजगी
गु ेदार, रा.रहे मत नगर, दे गलुर नाका, नांदेड यांना दे यात आलेले नाह व हे काम
केलेले न हते असे असतांना
आयु ांनी ौी बाशे ट

यांची तबार कशी काय माहय धरता येईल

यांची चौकशी कर यासाठ

यांना सबलेट पण

हणून या ूकरणात

त कािलन

उपसिमती कायम केली होती या उपसिमतीने ौी

बाशे ट यांचे वर लाद यात आलेले आरोप हे बन बडाचे असून ते बेकसुर अस याचा अहवाल दलेला आहे .
असे असतांना असा ूःताव सभागृहात मांडणे हे

कतपत यो य आहे . सभागृहास वनंती आहे क , ौी

माधव शंकरराव बाशे ट , शहर अिभयंता (िनलं बत) यांचे व

द मा. यायालयात अिभयोग दाखल कर यास

मा यता दे याचा ूःताव एकमताने फेटाळावा.
वरििसंघ गाड वाले

यापुव सवसाधारण सभेने ौी बाशेटट यांना िनलं बत कर याचा ूःताव एकमताने फेटाळला असून
पुववत सेवेत

आयु
वरििसंघ गाड वाले

जू क न घे यात यावे अशा ूकारचा िनणय सवसाधारण सभेने घेतलेला असतांनाह

ठरावाची

अ ाप अमलबजावणी कर यात आलेली नाह .

िनलंबन

क न सहा म ह याचा कालावधी पुण झालेला न हता.

वरोधी प

ने यांनी सांिगतले आहे क ,

नेमली होती

यांना
या

त कािलन आयु ांनी याूकरणात चौकशी कर यासाठ उपसिमती

यानुसार उपसिमती ौी बाशेटट हे िनद ष अस याचा अहवाल दलेला असून ौी बाशेटट

यांचेवर अ याय कर यात येवू नये. ूशासनाचा ूःताव फेटाळ यात यावा.
ूमोद खेडकर

सभेने िनलंबन आदे श कायम कर याचा ूःताव फेटाळलेला असतांना व उपसिमतीने ौी बाशेटट हे िनद ष
अस याचा अहवाल दलेला असतांना

याचे व

द कायवाह कर याचा ूःताव दे णे

हणजे हा सवसाधारण

सभेचा अवमान आहे . ूःताव फेटाळ यात यावा.
स.शेर अली.

या ूःतावावर आयु ांनीच िनयमानुसार पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.

सर जतिसंघ िगल

यापुव िनलंबनाचा आदे श कायम कर यास मा यता दे याचा ूःताव सभागृहासमोर मांड यात आला होता
यावेळ

या सभागृहाने िनलंबन आदे श कायम कर याचा ूःताव फेटाळलेला असतांना पु हा ूःताव

सभागृहासमोर मांड यात आला हा सवसाधार ◌ा सभेचे अवमान आहे .सभागृहाने
जू क न घे यास मा यता दली परं तु अ ाप सेवेत
िनणयाूमाणे

यांना ता काळ मनपा सेवेत

फेटाळ यात यावा.

यांना पुववत मनपा सेवेत

जू क न घे यात आलेले नाह . सभागृहाने घतले या

जू क न घे यात यावे. ूशासनाचा ूःताव एकमताने

(२५)
आयु

सभागहाचा अवमान झाला असेल तर मी ूशासनाचे वतीने माफ मागतो. कायदे िशर बाबी तपासून पुढ ल
कायवाह

कर यात येईल. यापुढे सव कायदे िशर बाबीची तपासूनच ूःताव सवसाधारण सभे समोर

ठे व यात येइल
सर जतिसंघ िगल.

आयु ांनी झाले या चुक ब दल मनाचा मोठे पणा दाखवून माफ मागीतली
आहे .महानगरपािलकेत अिभयं याची कमतरता अस यामूळे
सेवेत

महापौर

याब दल सभागृह

यांचे ऋणी

आयु ांनी ौी बाशेटट यांना ता काळ मनपा

जू क न घे यासाठ आदे श काढावेत.

स. सदःयांनी मांडले या ूःतावा आयु ांचा ूःताव फेटाळ यात येतो.

व हा ठराव याच

सभेत कायम कर यात येतो.
ठराव ब.२१९

ठ रा व

आयु त नावाशमनपा नांदेड यांनी सादर केले या ूःतावावर स वःतर

महानगरपािलका
बं 400/2009

ेऽात गुलजार बाग (फेज नं. 7) येथील 273 घरकुलांचे व

द.24.08.2009

वचार कर यात आला.

बएसयुपी योजने अंतगत

या अंतगत रःता, नाली इ याद कामाचे कायारं भ आदे श

दारे मे. ए. ह. पंदे कंऽाटदार, सोलापुर यांना दे यात आले आहे . िनवि◌दे तील कलम 26 नुसार

सदर ल काम सबलेट करावयाची महानगरपािलकेकडु न परवानगी दे यात आलेली नाह . दे यक अदाई संबधीत मे. ए. ह . पंदे कंऽाटदार
यांचेकडु न कोणतीह लेखी तबार झालेली नाह .
ौी माधव शंकर बाशे ट हे शहर अिभयंता या सं वधािनक पदावर ल अिधकार असुन
वकास

वभागाचे

शासन

िनणय

महानगरपािलका अिधिनयम 1949
ूािधकरण

ब.नामपा-0811/ू.क.307/पुनबाधणी-5/न व-24,

दनांक

यां या िनयु
6

सं टे बर

स महारांश शासन नगर
2012

या कलम 45 (4) नुसार शासन मा यता ूदान कर यात आली आहे . यानुसार

सवसाधरण सभा अस यामुळे या ूकरणात

दारे

महारांश

यांची िनयु ती

यांना िनलंबीत के यानंतर आिधिनयमाितल कलम 56 नुसार

यांचे िनलंबन

कायम कर यासाठ ूशासना तफ ूःताव सादर झाला होता, परं तु मो.इरशादो दन खाजा मिशयोद न गु ेदार यांचा याकामाशी कुठलाह
संबध नस यामुळे
व

यांनी जाणुन-बुजण
ु ौी माधव शंकर बाशे ट शहर अिभयंता यांना बदनाम कर या या उ े शाने हे तुपुरःपर

द खोट तबार के याचे सकृ त दशनी

यांचे

दसुन आ यामुळे ूशासनाचा िनलंबन कायम कर याचा ूःताव सवसाधारण सभेने

द.

24.11.2014 रोजी ठराव ब. 119 दारे नाकारला आहे .
ूःतुत ूकरणात गुलजार बाग भागातील कामा बाबत तपासणी क न अहवाल सादर कर या बाबत पोिलस अिध क अ ट
कर शन

युरो, नांदेड पर

ेऽ यांनी

यांचे पऽ अ.शा.पऽ बं.पो.अ/ऐ.सी.बी./ 50/14 द.12.12.2014 रोजी महापािलकेस कळ वले होते.

यानुसार या ूकरणी तबार या अनुषंगाने कायालयीन आदे श बं.16044, द.04.12.2014 दारे तां ऽक अिधका-यांची सिमती ग ठत क न
सदर भागाची तपासणी कर यात आली या तां ऽक सिमतीम ये वर ंट अिभयंता अ पल स लागार, उपअिभयंता बएसयुपी, कायकार
अिभयंता सा.बां. वभाग, मु य लेखािधकार , मनपा, नांदेड यांचा समावेश कर यात आला होता.
तां ऽक सिमतीने या ूकरणी सखोल चौकशी क न
ूमाणे

तपासणी अहवाल सादर केला. या तपासणी अहवालात सिमतीने

खालील

िनंकष दला आहे .

1. संबिधत तबारदार हा सदर कामाचा अिधकृ त कंऽाटदार नाह तसेच संबिं धताने द.13/11/2014 रोजी

या अजाम ये मुळ कंऽाटदार

मे.पंदे इ ृाकॉम यांचे कडु न सबलेट क न काम कर त अस याचे नमुद केलेले दसुन येते, परं तु सबलेट कर यासाठ B-1 िन वदा
कलम 26 अ वये कायकार अिभयंता यांची

परवानगी घेणे आवँयक आहे . परं तु अशी परवानगी बएसयुपी वभागाकडु न दे यात

आली नस याचे कायकार अिभयंता बएसयुपी वभाग यांनी कळ वले आहे .
2.

तबारदारा या तबार म ये चौकशीअंती व तपासणीअंती त य दसुन येत नाह व वभागाने ूःता वत केलेले दे यक यो य आहे .
तां ऽक सिमतीने सादर केलेला स वःतर ःव पाचा तपासणी अहवाल आयु

मनपा यांचे कडु न अ.शा.ब./ नावाशमनपा/

ु आले नस याचे पोिलस अिध क,
बएसयुपी/18354/15 द.05.01.2015 रोजी तपासणी अहवाला या ूतीसह तबार त त य आढळन
अ ट कर शन युरो, नांदेड प र ेऽ, नांदेड. यांना कळ व यात आलेले आहे .
ॅंटाचार ूितबंध अिधिनयम 1988 अंतग ◌ा अिभयोग दाखल कर यास मंजरु दे या बाबत
ूशासन वभागाचे शासन

महारांश शासन सामा य

िनणय बं.अिभयो-1312/ू.ब.30/पुनबांिधत-1/11अ द.12 फेॄुवार 2013 म ये अिभयोग दाखल कर यास

मंजरु दे णे वा नाकारणे हा आिधकार स म ूािधकरणास अस याचे नमुद आहे .
व रल सवबाब वचारात घेता या शासन िनणयातील तरतुद नुसार ौी माधव शंकर बाशे ट शहर अिभयंता, यां या व

द

पोिलस ःटे शन, व जराबाद, नांदेड येथे दाखल गु हा र.न.54/2014 कलम 7, 13 (1) (ड) सह 13 (2) लाचलुचपत ूितबंधक कायदा
1988 अ वये दाखल झाले या गु हयात

यांचे व

द मा. यायालयात अिभयोग दाखल कर याची अनुमती नाकार यात येते. तसेच

संबंधीतास िनलंबीत के या या दनांका पासुन कामावर

जु कर या या दनांका पयतचा कालावधी कत यकाळ म हत धर यात येते. असे

ह सभा सवानुम े संमत करते. हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
वषय ब.2
`

नांदेड वाधाळा शहर महानगरपािलका हद म ये न याने होणा-या बांधकाम परवानगी मनपा

बांधकाम परवानगीम ये परवाना दे तांना आरो या या

ंट ने

ना हरकत ूमाणपऽ

ावयाचे आहे .

या नगररचना

वभागाकडू न

(२६)
सदर ल ना हरकत ूमाणपऽ हे ःव छता िन र क यां याकडू न झाले या बांधकामाची तपासणी क न वै कय आरो य अिधकार
यां या ःवा र ने

ावयाचे आहे . सदर ल ूमाणपऽ बांधकाम तपासणी क न दे यासाठ

आरो य वभागाचा ना हरकत ूमाणपऽासाठ
महापौर

.1000/- शु क आकारावयाचे आहे . कर ता सदर

.1000/-फ स आकारणीचा ूःताव मा यतेःतव .

आयु ांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो.व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

ठराव ब.२२०

ठ रा व

नांदेड वाधाळा शहर महानगरपािलका हद म ये न याने होणा-या बांधकाम परवानगी मनपा
बांधकाम परवानगीम ये परवाना दे तांना आरो या या

ंट ने

ना हरकत ूमाणपऽ

या नगररचना

वभागाकडू न

ावयाचे आहे .

सदर ल ना हरकत ूमाणपऽ हे ःव छता िन र क यां याकडू न झाले या बांधकामाची तपासणी क न वै कय आरो य अिधकार
यां या ःवा र ने

ावयाचे आहे .सदर ल ूमाणपऽ बांधकाम तपासणी क न दे यासाठ

आरो य वभागाचे ना हरकत ूमाणपऽासाठ

.1000/- शु क आकारावयाचे आहे . कर ता सदर

.1000/-फ स आकारणीचे ूःतावास ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता

दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
वषय ब.3
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेडचा समावेश Smart City म ये हो यासाठ शहराच संपुण मा हती स ह ,ूे े टशन सादर
करणे,स लागार नेमणे व

डपीआर तयार करणेकर ता

व वध

ेऽातील कांह

त

य

ंची आवँयकता आहे .

यातून

City

Transformation Resource Team ची ःथापना करता येईल.
याकर ता कांह अनुभवी त

व स लागार यांची िनयु

कर याचे सवािधकार आयु ांना ूदान कर यासाठ ूःताव सादर. व

सदरचा ठराव याच सभेत कायम कर यासाठ िशफारस कर यात येते.
वरििसंध गाड वाले

अनुभवी त

व स लागाराची

लागणा-या खचाची ूशासक य व आिथक मा यता

फस दे यासाठ

सवसाधारण सभा /ःथायी सिमतीकडू न घे यात यावी.
वनय पाट ल

याकर ता लागणा-या खचास संबंिधत ूािधकरणाची मा यता धे यात यावी.

आयु

या

कामाकर ता १) Planning Consultation Research Assiciate ,२) Multi Media Research Associate ३)

Cultural & Public Relaeation Associate अशा तीन पदाची आवँयकता असून
२०,०००/-२५,००,०००/-याूमाणे मानधन दे यासाठ लागणा-या खचास मा
महापौर

यांना अनुबमे ३०,०००/-

ता दे यात यावी.

आयु ांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो. व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

ठराव ब.२२१

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेडचा समावेश Smart City म ये हो यासाठ शहराच संपुण मा हती स ह ,ूे े टशन
सादर करणे,स लागार नेमणे व

डपीआर तयार करणेकर ता

व वध

ेऽातील कांह

त

य

ंची आवँयकता आहे . यातून

City

Transformation Resource Team ची ःथापना करता येईल.
कर ता उपरो

कामाकर ता खालील ूमाणे अनुभवी त

व स लागार यांची िनयु

नांदेड यांना ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते, व स लागारांचे
पदनाम

पद

कामाचे ःव प

शै

हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
णक पाऽता

मानधन

स या
१

२

Planning
Consultation
Research
Assiciate
Multi Media
Research
Associate

०१

०१

नांवामनपा

मानधन दे याकर ता व अनुषंगीक कामाकर ता लागणा-या

खचासह ूशासक य व आिथक मा यता ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते व
अ.ब.

कर याचे सवािधकार आयु

ूितमहा
ूक पाचे रं खांकन करणे, ूक पाचे सादर करण व
इतर वभागाशी सम वय साधणे
महानगरपािलके या दै नं दन
कामकाजाचे व ूक पा या

एम.टे क, आक टे टचर

३०,०००/-

अ) मा यता ूा

२०,०००/-

को

आढा याचे िचऽीकरण,

समक

सादर करण व ूिस द करणे

व ा पठाची

याह शाखेची पदवी कंवा
अहता

ब) पऽकार ता व जनपसं ापन
(Journalism & Mass Communication)

३

Cultural
&
Public
Relaeation
Associate

०१

महानगरपािलकेचे वेबसाईट लोकािभमू य(डायनॅिमक)
हो या या

व

जाःत

यापक

हो याचे

ीने

सांःकृ ितक(cultural
Them Concept ) तयार करणेव ूसार त करणे तसेच
महानगरपािलकेचा दै नं दन कायबम ूिस द करणे
,ूक पाशी िनगड त दै नं दन व इतर आवँयक ती
कामे

पदवीधर/पद यु र(post graduate)
आ ण संगणक वषयक
आवँयक

ान असणे

२५,०००/-

(२७)
वषय ब.४
सन 2011-2012 ःथािनक िनधी लेखा प र ा औरं गाबाद तफ कर यात आले या लेखा प र ण अहवालास मा यता दे णे बाबत.
दपकिसंह रावत

ःथािनक िनधी लेखा प र ा औरं गाबादने

महानगरपािलकेचे सन 2011-2012 या आिथक वषाचे लेखा

प र ण केलेले असून ःथािनक िनधी लेखा प र ा

ू
वभागाने ले यात अनेक उ णवा काढन
अिधकार

कमचा-यांवर गंिभर ःव पाचे आ ेप घेतलेले आहे . आयु ानी या पुण आ ेपाची चौकशी संबंिधताकडू न
काढले या ऽुट ची पुतता क नच हा अहवाल सभागृहासमोर ठे वावा.या अहवालास मा यता दे यास िशवसेना
भाजप युतीचा वरोध आहे . भरती ू बयेतह उ णवा दाख वले या आहे त, या अहवालास मा यता द यास
स.सदःयांवर गु हे दाखल होतील.
वरििसंघ गाड वाले

सन 2011-2012 ःथािनक िनधी लेखा प र ा औरं गाबाद तफ कर यात आले या लेखा प र ण अहवालास
मा यता दे याचा ूःताव अनेक म ह यापासून ूलं बत असून ःथािनक िनधी लेखा प र ाने जे आ ेप

घेतलेले

या आ ेपाची पुतता संबंिधत

वभागाने करावयाची अस यामूळे आयु

िनयमानुसार वैधािनक

कायवाह करतील.
नगरसिचव

शासन िनणयानूसार ःथािनक िनधी लेखा प र ा औरं गाबादने महानगरपािलकेचे सन २०११-२०१२ चे लेखा
प र ण केलेले असून या लेखा प र ण अहवालास मा यता दे यासाठ चा ूःताव ५-६ म ह यापुव दे यात
आलेला असून िनवडणूक आचारसं हता अस यामूळे सभा घे यात आली

नाह . या अहवालास मा यता न

द यामूळे शासनःतरावर वारं वार वचारणा होत आहे . लेखा प र ण अहवालावर पुढ ल वैधािनक कायवाह
आयु ांनीच करावयाची आहे .
सर जतिसंघ िगल

सभागृह नेते ौी वरििसंघ गाड वाले यांनी जो ूःताव मांडला

यास माझे अनुमोदन आहे . लेखा प र ण

अहवालावर िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.
महापौर

लेखा प र ण अहवालास मा यता दे यात येते . या लेखा प र ण अहवालावर आयु ांनी पुढ ल वैधािनक
कायवाह करावी.

ठराव ब.२२२

ठ रा व

ःथािनक िनधी लेखा प र ा औरं गाबादने नांदेड वाघाळा शहर महागनरािलकेचे सन 2011-2012 लेखा प र ण केलेले असून या
लेखा प र ण अहवाला या ूती सव स.सदःयांना दे यात आले या आहे त. कर ता नांदेड वाघाळा शहर महागनरािलकेचे सन 2011-2012
लेखा प र ण अहवालास ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते. आयु ांनी िनयामानुसार या लेखा प र ण अहवालावर
पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.
वषय ब.५
सन 2013-2014 या आिथक वषात एलबीट पासुन िमळणारे उ प न व 2014-2015 चालू वषात िमळत असलेले उ पनात खुप
मोठया ूमणात घट झा याचे दसून येत अस यामूळे एलबीट या उ प नात होत असले या घट ची चौकशी कर याकर ता मु य लेखाप र क
याचे अ य तेखाली अंतगत लेखाप र क ौी

वलास भोसीकर,स.आयु त एलबीट ौी गुलाम सादे क यांची उपसिमती कायम कर यास

नांवामनपा वशेष सभेने ठराव ब.७० द.१४.८.२०१४ अ वये मा यता दली होती, यानुसार
अहवालावर िनणय घेणे बाबत

सदर ल उपसिमतीने सादर केले या चौकशी

वरििसंध गाड वाले

चौकशी अहवालाची ूत सव सदःयांना दे यात यावी तो पयत हा ूःताव ःथिगत ठे व यात यावा.

दपकिसंह रावत

सभागृह ने यांनी मांडले या ूःतावास माझे अनुमोदन आहे . चौकशी अहवालाची ूत दे यात यावी.

महापौर

नगरसिचवानी सव स. सदःयाना चौकशी अहवालाची ूत

ावी तो पयत हा ूःताव ःथिगत

ठे व यात

येतो.
ठराव ब.२२३

ठ रा व

सन 2013-2014 या आिथक वषात एलबीट पासुन िमळणारे उ प न व 2014-2015 चालू वषात िमळत असलेले उ पनात खुप
मोठया ूमणात घट झा याचे दसून येत अस यामूळे एलबीट या उ प नात होत असले या घट ची चौकशी कर याकर ता मु य लेखाप र क
याचे अ य तेखाली कायम कर यात आले या चौकशी सिमतीने सादर केले या चौकशी

अहवालाची ूत सव स. सदःयांना दे यात यावी.

यानंतर या चौकशी अहवालावर सवसाधारण सभा िनणय घेईल असे ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते संमत करते.
वषय ब.६
ज हा बडा अिधकार , नांदेड यांनी िसडको न वन नांदेड येथील जू या िस हरे ज शटमट
बांध यासाठ सदर ल जागेचा संयु

लॉटची जागा जलतरण तलाव

करारनामा िसडको, तालुका बडा संकुल सिमतीस क न द यास अ ावत जलतरण क◌ेचे काम कर यास

सोईःकर होइल असे पऽ दले आहे .
सदर ल जूना िस हरे ज शटमट लॉ टची जागा िसडको ूशासनाने नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेस हःतांतर त केलेली असून
महानगरपािलके या ता यात आहे .

(२८)
तर

सदर ल जागेवर तालुका

नावामनपाके या ता यात
सिमती

बडा संकुल सिमती यांनी जलतर णका तयार के यानंतर वापर व दे खभाल हो याकर ता

ावी लागेल या अट वर तालुका बडा सिमती व नावाशमनपा यांनी संयु

करारनामा क न दे वून तालूका बडा

अ ावत जलतर णकेचे काम पुण कर याची परवानगी दे णे यो य राह ल.व जलतर णकेचे काम पुण झा यावर ता काळ

महानगरपािलके या ता यात सदर जलतर णका वापरासाठ हःतांतरण कर यात येईल या अट वर मा यता दे णे यो य राह ल.
ूःताव नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या सवसाधारण सभे समोर सादर.
महापौर

आयु ांचा

मंजरु कर यात येतो िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी

ठराव ब.२२४

ठ रा व

ज हा बडा अिधकार , नांदेड यांनी िसडको न वन नांदेड येथील जू या िस हरे ज शटमट लॉटची जागा जलतरण तलाव बांध यासाठ
सदर ल जागेचा संयु

करारनामा िसडको, तालुका बडा संकुल सिमतीस क न द यास अ ावत जलतरण कचे काम कर यास सोईःकर

होइल असे पऽ दले आहे .

सदर ल जूना िस हरे ज शटमट लॉ टची जागा िसडको ूशासनाने नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेस हःतांतर त केलेली असून

महानगरपािलके या ता यात आहे .
कर ता ज हा बडा अिधकार , नांदेड यांनी कळ व यानुसार तालुका बडा संकुल सिमती यांना महानगरपािलके या ता यात
असले या िसडको न वन नांदेड येथील जू या िस हरे ज शटमट लॉटचे जागेत जलतरण तलाव बांध यासाठ तालुका बडा सिमती व नांदेड
वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड

यांनी संयु

करारनामा क न दे वन
ू जलतर णकेचे काम पुण झा यावर ता काळ

याचा

वापर व

दे खभाल कर याकर ता महानगरपािलकेस हःतांतर ण कर यात येईल अट वर तालुका बडा सिमती यांना सदर जागा हःतांरतीत कर यास
ह नांवामनपा सवसाधारणसभा सवानुमते मा यता दे ते. व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
वषय ब.७
नावांमनपा ह द तील

सव नं.७० मौजे नांदेड न.भू.ब.४७९६

या

मंजरु

अिभ यासातील आर

त जागा शाळे साठ १०६०

चो.मी.व मुलांचे खेळाचे मैदानासाठ ३८२२ चो.मी.रे खाकंनातील मंजरु असलेली जागा अ य ,डॉ.बी.आर.आंबेडकर फाऊडे शन यांनी ई Ð
लिनग शाळे साठ जागा दे याची वनंती केली आहे .
सदर जागा दे णे बाबत िश णािधकार ,महानगरपािलका नांदेड व सं.संचालक नगररचना यांनी सु दा ई लिनग शाळे साठ सदर ल
जागा दे याबाबत हरकत नस याचा अहवाल दलेला आहे .
सदर ल संःथा ह मुंबई व ःथ अिधिनयम १९५०
तर महारा

व संःथा न दणी अिधिनयम १८६० अंतगत न दणीकृ त संःथा आहे .

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ७९(ग) ूमाणे पुढ ल कायवाह क न ूितवष भाडे व अनामत

र कम स.सचांलक, नगररचना ठरवतील
बाळासाहे ब दे शमूख

या ूमाणे सदर ल संःथेस िनयम व अट वर मा यता दे यासाठ ूःताव सादर.

डॉ.बी.आर.आंबेडकर फाऊडे शन

संःथा ह

सामा जक व

वषापासुन गोरगर ब दिलतांसाठ

वृ दाौम

चालवते, लड डोनेशनचा चांगला उपबम राब वत आहे . अशा

नोदणीकृ त संःथा आहे . व माग या पाच

सामा जक संःथेस शाळे कर ता जागा द यास जागा संर ीत होवून
महानगरपािलकेला उ प नह ूा
उपल द होईल

होईल तसेच

यावर अितबमण होणार नाह आ ण

या भागातील दिलता या पा यांना चांगली िश णाची सोय

यामूळे सभागृहास वनंती आहे क . ूशासनाने सादर केले या ूःतावास एकमताने मा यता

ावी.

आयु

याूकरणात कायदे िशर बाबीची तपासणी क न िनयमानुसार पुढ ल वैधािनक कायवाह

कर यात

येईल
महापौर

जागा दे या या संदभात यो य तो अंितम िनणय घे याचा अिधकार आयु

यांना दे यात येतो.

यांनी

िनयमानुसार पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.
ठराव ब.२२५

ठ रा व

नावांमनपा ह द तील

सव नं.७० मौजे नांदेड न.भू.ब.४७९६

या

मंजरु

अिभ यासातील आर

त जागा शाळे साठ १०६०

चो.मी.व मुलांचे खेळाचे मैदानासाठ ३८२२ चो.मी.रे खाकंनातील मंजरु असलेली जागा अ य ,डॉ.बी.आर.आंबेडकर फाऊडे शन यांनी ूितवष
भाडे व अनामत र कम,व

िनयम व अट वर स.सचांलक, नगररचना हे

िन

त करतील

या ूमाणे ई Ðलिनग शाळे साठ जागा दे याची

वनंती केली आहे .
सदर जागा दे णे बाबत िश णािधकार ,महानगरपािलका नांदेड व सं.संचालक नगररचना यांनी सु दा ई लिनग शाळे साठ सदर ल
जागा दे याबाबत हरकत नस याचा अहवाल दलेला आहे .
सदर ल संःथा ह मुंबई व ःथ अिधिनयम १९५०
कर ता अ य ,डॉ.बी.आर.आंबेडकर फाऊडे शन यांनी
अिभ यासातील आर
महारा

व संःथा न दणी अिधिनयम १८६० अंतगत न दणीकृ त संःथा आहे .
नावांमनपा ह द तील

िन

या

मंजरु

त जागा शाळे साठ १०६० चो.मी.व मुलांचे खेळाचे मैदानासाठ ३८२२ चो.मी.रे खाकंनातील मंजरु असलेली जागा

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ७९(ग) ूमाणे व

नगररचना हे

सव नं.७० मौजे नांदेड न.भू.ब.४७९६

त करतील

ूितवष भाडे , अनामत र कम,

िनयम व अट वर स.सचांलक,

या ूमाणे भाडे पट वर दे यासाठ केले या वनंतीनुसार जागा भाडे पट वर दे याबाबत यो य तो िनणय

(२९)
घे याचे पुण अिधकार आयु , नांवामनपा नांदेड यांना ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते.आयु ांनी िनयमानुसार पुढ ल
वैधािनक कायवाह करावी व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
स. सदःयाचे ूःताव
वषय ब.८

ूःताव

नांदेड शहरात संचखंड गु
राह यासाठ

गु

दारा येथे दे श

वदे शातील अनेक धाम क बांधव दशनासाठ

दारातफ मोफत याऽी िनवास (धमशाळा) येथे राह याची

आकार यात येत नाह .

हणून याऽी िनवास व गु

मधील तरतूद नूसार चचा क न ूितवष नाममाऽ

दररोज येतात याऽेक ना नांदेड येथे

यवःथा कर यात येते.याऽेक

दारा लंगर सा हब इमारतीला महारा

कडू न कोणतेह

शु क

महानगरपािलका अिधिनयम १२९ २१ आ ण १३२

.१००/-या ूमाणे मालम ा कर आकार यासाठ चचा क न िनणय घे यासाठ ह सभा

सवानुमते मा यता दे ते.
सुचक :- स.सर जतिसंघ िगल,
महारा

अनुमोदक:- स. वरे ििसंघ गाड वाले, आनंद च हाण, वनय पाट ल, स. शेर अली
ूशासक य अिभूाय

महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम १३२(२) ब नुसार

या इमारती पासुन भाडे िमळते अशा इमारती व जिमनी कंवा

याचे भाग मग अशा भाडयाचे उपयोजन धाम क कंवा धमदाय ूयोजनसाठ कर यात येत असो वा नसो
कंवा सावजिनक धमदाया या

ूयोजनसाठ भोगवटयात आहे त व वापर यात येत आहे त असे मानले जाणार नाह अशी तरतूद आहे .

तसेच नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने जवाहर नेह
केले या करारानुसार
मा यता दलेली आहे .
सर जतिसघ िगल

या इमारती पुजा अचासाठ

नागर पुन ःथान योजने या

रफामस म ये कि

मालम ा करात दे यात येणा-या सवलती बंद कर याचे मा य क न न याने कोण याह सवलती न दे णे बाबत
यामूळे ूःतूत ूःताव मंजरु करणे संयु
संचखंड गु
गु

क होणार नाह .

दारा येथे दे श वदे शातील अनेक लाखो धाम क बांधव दशनासाठ दररोज येतात याऽेक ना

दारातफ मोफत याऽी िनवास (धमशाळा) येथे राह याची

कर यात येते.व या याऽेक

यवःथा व मोफत जेवणाची

एकमताने मा यता

यवःथा

कडू न कोणतेह शु क आकार यात येत नाह ,धाम क कायबमासाठ इमारतीचा

वापर होत अस यामूळे नाममाऽ १००/- मालम ा कर आकार यात यावे
दपकिसंह रावत

सरकार सोबत

या ूःतावास सभागृहाने

ावी अशी वनंती कर यात येते.

नांदेड येथील ूिस द गु

दारामूळे नांदेड शहरात

कोट चे अनुदान दलेले आहे .गु

वकासाची कामे कर यासाठ

कि शासनाने

.२०००

दारा लंगर सा हब माफत पुण शहरातील रः याचे बाजूने मोठया ूमाणात

वृ ारोपन केलेले असून महानगरपािलकेने

यांना काह च मदत केलेली नाह . ौी गील यांनी मांडले या

ूःतावास माझे अनुमोदन आहे .
ूमोद खेडकर

ौी गील यांचे ूःतावास माझे अनुमोदन आहे .

वरििसंघ गाड वाले

यापुव महासभेने धाम क इमारतींना
परं तू

याची अमलबजावणी

नाममाऽ दराने

मालम ा कर आकार याचे ठराव पास केलेले आहे त

कर यात आलेली नाह . मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९

मधील कलम १२९ म ये वशेष ूक पा या इमारतीने मालम ा करात सुट दे याची तरतूद आहे . गु

ता

ग द हा वशेष ूक प अस यामूळे मालम ा करात सुट दे ता येते. यामूळे या ूःतावास मा यता दे यात
येवून या ठरावाची ता काळ अमलबजावणी कर यात यावी.

उमेश च हाण

शहरातील इतरह धाम क इमारतीचा वापर कोण याह ूकारचे शु क आकार न घेता

लोकक याणासाठ

होत असेल अशा धाम क इमारतीना नाममाऽ मालम ा कराची आकारणी कर यात यावी.जसे बु द वहार
आयु

सभागृहाने धाम क इमारतीचा वापर लोकक याणासाठ

महापौर

स.सदःयांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो. व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

नुसार नाममाऽ मालम ा कर आकर याचा
ठराव ब.२२६

अशा इमारतींना कलम

१२९ ए

घेतले या िनणयाचा आदर कर यात येईल.

ठ रा व

नांदेड शहरात संचखंड गु
राह यासाठ

होत असेलतर

गु

दारा येथे दे श

वदे शातील अनेक धाम क बांधव दशनासाठ

दारातफ मोफत याऽी िनवास (धमशाळा) येथे राह याची

आकार यात येत नाह .

हणून याऽी िनवास व गु

मधील तरतूद नूसार ूितवष नाममाऽ

दररोज येतात याऽेक ना नांदेड येथे

यवःथा कर यात येते.याऽेक

दारा लंगर सा हब इमारतीला महारा

कडू न कोणतेह

शु क

महानगरपािलका अिधिनयम १२९ २१ आ ण १३२

.१००/-या ूमाणे मालम ा कर आकार यास ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता

दे ते.शहरातील इतरह धाम क शःट यर इमारतीचा वापर लोक याणासाठ होत असेल तर अशाह इमारतींना वर ल तरतूद नूसार नाममाऽ
मालम ा कर आकर यासह मा यता दे यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
वषय ब.९

ूःताव

जयिभमनगर येथील खालील नांवे दश वलेले नागर क जयिभमनगर येथील र हवाशी आहे त. यांचे नावाने तेथे घर न हते,आ ण
ते

या मोकळयाजागेवर वाःत य कर त होते ती

यां या ता यातील जागा बएसयुपी योजने अंतगत घर बांध यासाठ आवँयक लागेल

(३०)
तेवढ नस याने बएसयुपी अंतगत योजनेचा लाभ िमळाला नाह . िशवाय आता ते बेघर झालेले अस याकारणाने
येथील
अ.ब.

गाळे दे वन
ू

याचे पुनवसन करावे असा ठराव नांवाशमनपा संमत कर त आहे .

नांवे

अ.ब.

नांवे
राधाबाई हलाजी
सोनसाळे
ु

१.

मधुकर दनाजी गोटमुखे

२.

३.

मनोहर द ाजी महागडे

४.

५.

मगल सोपानराव थोरात

६.

उषा शेकोजी ढवळे

७.

सुनंदा गंगाधर तरटे

८.

दे वानंद पुंडलीक गजभारे

९

रे ँमा उ म हटकर

१०.

महे ि माधवराव थोरात

११.

चंिमुनी कािशनाथराव कांबळे

१२

वषा माधव िच े

१३

उमेश रमेश िशंदे

१४

िस दाथ सोनाजी सोनकांबळे

१५

यांना साईट नं.३४

अ ण भगवान कांबळे

३४ साईट येथील गाळे नांवे वाटप क न

ौीवंता वजय कदम

याचे पुनवसन करावे असा ठराव करणे बाबत मा यता

सुचक :- बाळासाहे ब गंगाधरराव दे शमुख
अशोक उमरे कर

अनुमोदक:- अंजली सुरेशराव गायकवाड

नांदेड शहरात जे दबल
घटकातील व मागासवग य लोक ३०-४० वषापासून राहतात व
ु
यांना घरे नाह त

महापौर

यांनाह

बएसयुपी योजने अंतगत घरे दे यात यावी.

स. सदःयांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो. िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी. व हा
ठराव

याच सभेत कायम कर यात येतो.

ठराव ब.२२७

ठ रा व

जयिभमनगर येथील खालील नांवे दश वलेले नागर क जयिभमनगर येथील र हवाशी आहे त. यांचे नावाने तेथे घर न हते,आ ण
ते

या मोकळयाजागेवर वाःत य कर त होते ती

यां या ता यातील जागा बएसयुपी योजने अंतगत घर बांध यासाठ आवँयक लागेल

तेवढ नस याने बएसयुपी अंतगत योजनेचा लाभ िमळाला नाह . िशवाय आता ते बेघर झालेले अस या कारणाने खालील नागर कांना
साईट नं.३४ येथील

गाळे दे वन
ू

याचे पुनवसन करावे असे ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते संमत करते. व हा ठराव याच

सभेत कायम कर यात येतो..
अ.ब.

नांवे

अ.ब.

नांवे
राधाबाई हलाजी
सोनसाळे
ु

१.

मधुकर दनाजी गोटमुखे

२.

३.

मनोहर द ाजी महागडे

४.

ौीवंता वजय कदम

५.

मगल सोपानराव थोरात

६.

उषा शेकोजी ढवळे

७.

सुनंदा गंगाधर तरटे

८.

दे वानंद पुंडलीक गजभारे

९

रे ँमा उ म हटकर

१०.

महे ि माधवराव थोरात

११.

चंिमुनी कािशनाथराव कांबळे

१२

वषा माधव िच े

१३

उमेश रमेश िशंदे

१४

िस दाथ सोनाजी सोनकांबळे

१५

अ ण भगवान कांबळे

वषय ब.१०

मनपा ह द तील

ूःताव

बएसयुपी योजने अंतगत

रकामे असले या घरकुलाम ये मायनॉ रट

न दणीकृ त अ पसं याक उद ू पऽकाराची संघटनेचे पऽकारांना

याचे नावावर घर नाह ,

मी डया असोिसएशन ,नांदेड या

यांचे िनवासासाठ घरकुल मंजरु क न दे याबाबत

ह सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते.
सुचकः- चाऊस हिसना बेगम साबेर चाऊस
दपकिसंह रावत

नांदेड

शहरात

अनुमोदकः- इशरत फातेमा अ.शमीम
जेवढया

पऽकार

संघटना

आहे त

यांना

बोलावून

यांचेशी

वचार

विनमय

क न

यां यासंघटने या सदःयांनाह घरकुले दे यात यावी.
अशोक उमरे कर
महापौर

या द ु ःती ूःतावास माझे अनुमोदन आहे .

द ु ःतीसह स. सदःयांचा ूःताव मंजरू कर यात येतो

व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.

ठराव ब.२२८
मनपा ह द तील

ठ रा व
बएसयुपी योजने अंतगत

रकामे असले या घरकुलाम ये मायनॉ रट

न दणीकृ त अ पसं याक उद ू पऽकाराची संघटनेचे पऽकारांना

याचे नावावर घर नाह ,

मी डया असोिसएशन ,नांदेड या

यांचे िनवासासाठ घरकुल मंजरु कर यास ह

नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते तसेच शहरातील इतरह पऽकार संघटनाना िनमंऽीत क न
क न

या पऽकारा या नावावर धर नाह

यांनाह

याचेशी वचार विनमय

बएसयुपी योजने अंतगत घरे मंजरु करावी असेह ह नांवामनपा सवसाधारण सभा

सवानुमते संमत करते. व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो िनयमानुसारआयु ानी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.

(३१)
वषय ब.११

ूःताव

नांवाशमनाकेतील कमचा-यां या संबंधी व व वध वषयावर सालसन २०१३.२०१४ व २०१४.२०१५ या मागील दोन वषाम ये
कोणकोण या वषयावर व कोण कोण या अिधका-यावर ल
वःतार त

वेधी सुचना /तारां कत ू

(LAQ) लागली आहे

मा हती सभागृहात लेखी ःव पात दे वून चचा कर यात यावी.

सुचकः- रावत दपकिसंह कािशनाथिसंग
दपकिसंह रावत
उपआयु

यासंदभात आज पयतची

अनुमोदकः- व ास बालाजीराव कदम

ूःतावा या अनुषंगाने मा हती दे यात यावी.

साू व

ूःतावा या अनुषगाने
अ ाप मा हती

महापौर

सव वभाग पमुखांना

दलेली

नाह .

पऽ दे वून मा हती मािगतली होती परं तु बहतां
ु शी वभागाने

स.सदःयां या ूःतावा ूमाणे सव मा हती संकिलत क न ती स.सदःयांना दे यात यावी.

ठराव ब.२२९

नांवाशमनाकेतील कमचा-यां या संबंधी व

व वध

ठ रा व

वषयावर सालसन २०१३.२०१४ व २०१४.२०१५ या मागील दोन वषाम ये

कोणकोण या वषयावर व कोण कोण या अिधका-यावर ल
वःतार त

वेधी सुचना /तारां कत ू

(LAQ) लागली आहे

यासंदभात आज पयतची

मा हती सव स.सदःयांना दे यात यावी असे ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते संमत करते.

वषय ब.१२

ूःताव

नांदेड शहरात खेळाचे वातावरण िनिमती कर यासाठ व आ मसंर णासाठ कराटे सार या माशल आट चे

लासेस शहरात सु

आहे त.या खेळा या ःपधा औरं गाबाद म ये महापौर चषक नावाने होत असतात अशाच ूकार या रा ीय पातळ या ःपधा नांदेड म ये
आयो जत कर यात या यात. सदर ल ःपधा यशःवी कर यासाठ मागील दोन वषापासुन सतत नांदेड शहरात या मुलींना मोफत ूिश ण
दे णार संःथा इं डयन ईटरनॅशनल शावलीन टे पल व जराबाद,नांदेड यांनी तयार दश वली असून महारा , आंीूदे श ,पंजाब, ह रयाना,
हमाचल ूदे श, उ राखंड, तेलंगना, ओर सा, कनाटक, तािमलनाडू , द ली ई.१२ रा य सहभागी होणार आहे त, व याःपधसाठ एकूण
२४,००,०००/- (अ र चौ वस ल
िनयोजन

) खच अपे

त आहे त व ह ःपधा ऑगःट २०१५ या म ह यात आयोजन के यास या ःपधचे

यव ःथत ूकारे लागेल,याःपधमूळे नांदेड शहराचे नांव रा ीय पातळ वर खेळा या

ीने लौक क होईल.

हणून सदर ल ठराव

एक मताने मंजरु कर यास मा यतेःतव सादर.
सुचकः- सौ.ौ दा सुिशलकुमार च हाण

अनुमोदकः- सं दप िचखलीकर
ूशासक य ट पणी

मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ६६(२१),(२२),(२५), (२६) व (४१) अ वये साःकितक कायबम
/ बडा/म हला व बाल क याण संःथाना दे यात येणा-या अनुदानाची िनयमावली तयार केली आहे .
सदर ि◌िनयमावलीस महारा

शासन नगर वकास

वभाग शासन िनणय ब.नावांशमपा/१३००/१२३०/ू.ब.३०/०५/न व-२४

द.१० डसबर २००७ अ वये मा यता ूदान केलेली असून नगर वकास वभाग शासन प रपऽक ब.जीईएन १०९१/३२/ू.ब.१/९२/न व-२४
द.१८ फेॄूवार
खबरदार

१९९२

म ये व हत केले या तरतूद या अिधन राहन
ु विनयमावली या आधारे व हत मयादत अनुदान मंजरु कर याची

नांवामनपाकेने

यावी असे िनदष दलेले आहे त. उपरो

शासन प रपऽक द.१८ फेॄूवार १९९२

केले या िनयमावलीतील अट व तरतद नूसार कोण याह पंजीकृ त अथवा न दणी कृ त शै
नाटय

ःप

ेऽातील व वध संःथांना ३ वषातून एक वेळेस आिथक वषात

नमूद आहे तसेच सदर ल अंशदान िमळणे

राह ल अशी

व महानगरपािलकेने तयार

णक,सांःकृ ितक ,सामा जक,सा ह य ,कला बडा

दे य असलेले अंशदान

.३.०० ल ापे ा जाःत होता कामानये असे

हा कोणाचाह ह क राहणार नाह तो महानगरपािलके या उपल

द िनधी वर अवलंबून

तरतूद िनयमावलीत आहे .कर ता इं डयन नॅशनल शावलीन टे पल व जराबाद नांदेड यांना ूःतावात नमूद ःपधसाठ वर ल

शासन प रपऽक व िनयमावलीतील तरतूद नूसार अनुदान दे ता येणार नाह .
ौ दा च हाण

नांदेड शहरात खेळाचे वातावरण िनमाण
या

हावे म हला/ मुली आ मसंर ण कर यासाठ ूो साहन िमळावे

ीकोनातून हा ूःताव मी ठे वलेला असून या ःपधत दे शातील

आहे .महापौर चषकाकर ता आपण अंदाजपऽकात

१२ रा यानी सहमती दश वलेली

तरतूद करतो परं तु महापौर चषकाचे आयोजन कर यात

येत नाह .महापौरांना वनंती आहे क . महापौर माशल आट चषकाचे आयोजन कर यासाठ लागणारा अंदाजे
खच
सर जतिसंघ िगल

.२४.०० ल ाची ूशासक य व आिथक मा यता दे यात यावी.

त कािलन नांदेड नगरपािलका अ ःत वात असतांना नांदेड नगरपािलका व गु

दारा बोड यां या संयु

व माने रा य ःतर तय हॉक गो डकप ःपधाचे आयोजन कर यात येत होते ,महानगरपािलका अ ःत वात
आ यानंतर ह
कर यासाठ
दपकिसंह रावत
गाफार खान

ःपधा बंद कर यात आलेली आहे तर

रा यःतरर त

हॉक

गो डकपचे आयोजन

.२५ ल ाची अंदाजपऽकात तरतूद कर यात यावी.

ौी गील यांनी जो ूःताव मांडला यास माझे अनुमोदन आहे .
ूथम महापौर ौी सुधाकर पांढरे यांनी महापौर चषक
ःपधचे उदघाटनासाठ

हणून केसर कुःती ःपधचे आयोजन केले होते या

जागतीक ःतरावर ल पहे लवार ौी खली उप ःथत होते. कुःती या ःपधाचे ह

आयोजन कर यात यावे.

(३२)
महापौर

ूशासक य अिभूायानुसार माशल आट कराटे ःपधा आयोजनाचा ूःताव ना मंजरु कर यात येतो.ौी
सर जतिसंघ िगल यांनी सुच व याूमाणे महानगरपािलकेतफ रा यःतर य हॉक गो डकप ःपधचे आयोजन
करणेसाठ चालू वषा या अंदाजपऽकात

ठराव ब.२३०

.२५.०० ल ाची तरतूद कर यात येईल.

ठ रा व

कराटे सार या माशल आट महापौर चषक

ःपधाचे

आयोजनाचा ूःताव ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते ना मंजरु

करते.
वषय ब.१३

ूःताव

मनपा ह द म ये खाजगी संःथा, धाम क व सामा जक संःथांनी अथवा
घेतले होते ते भुखंड

या कारणासासाठ धेतलेले आहे

या कारणासाठ

य

नी व वध कारणासाठ मनपा मालक चे भुखंड

याचा वापर होत नस याचे दसुन येत आहे .

भुखंड ता काळ मनपाने हःतगत करावे.
तसेच

यामनपा भुखंडा बाबत मा. यायालयात वाद चालू असतील अथवा

िनणय लागला असेल तर असे भुखंड महानगपािलकेत ता काळ समा व

यमूळे सदरचे

या भुखंडाचा िनणय महानगरपािलके या बाजुने

करणे आ ण सदर भुखड
ं ा बाबत एखा ा

य

, धाम क कंवा

सामा जक संःथाना दे यासाठ परःपरवाटाघाट क न िनणय घेवू नये अथवा असे िनणय झाले असतील तर ते ता काळ सभेसमोर सादर
करणे सदर भुखंडाची मा हती महासभेसमोर आणून

यानंरत महासभेची मा यता घेवून

या बाबतचा िनणय घे याकर ता ह सवसाधारण

सभा सवानुमते मा यता दे ते.
सुचकः- स यद शेर अली महे बुब अली
स.शेर अली

अनुमोदकः- अ.हबीब अ .र हम बागवान

त कािलन नांदेड नगरपािलकेने आप या मालक या १५- १५, २०- २० एकर जागा शहरातील अनेक
अनेक शै

णक संःथानां शै

णक उपबमासाठ

असे िनदशनास आले आहे क संबंिधत शै

दघ मुदती या नाममाऽ िलजवर दले या आहे त परं तु

णक संःथा या

या ूयोजनासाठ जागा दले या आहे त

या

ूयोजनासाठ वापर न करता परःपर, िनवासःथाने/दकाने
बांधणेकर ता, वापर कर त आहे त तर काह
ु

शै

णक संःथानी जागा खाली ठे वले या आहे त

१९४९ मधील ८१ ब नुसार अशा जागा ता यात
कर या या

यामूळे आयु ांनी महारा

महानगपािलका अिधिनयम

या यात असा माझा ूःताव आहे .जागा हःतांरतीत

सदं भात परःपर सवसाधारण सभे या मा यतेिशवाय वाटाघाट कर यात येवू नये.असा माझा

ूःताव आहे .
दपकिसंह रावत

ौी शेर अली यांनी महानगरपािलकेस

जिमनी हःतांर त कर याचा जो ूःताव मांडला

अिभनंदन करतो. व ानगर हौ.सोसायट ची जागा सु दा शै
आज

या जागेचा वापर िनवासःथाना कर ता कर यात येत आहे .याूकरणात वाटाघाट

उ प न वाढ या

ीकोनातून महानगरपािलकेने अशा जागा परत

या जागा संःथांना िलजवर दले या आहे त
नाली या बांधकामासाठ

कर यात येत

हणून कर यात येत असेल तर

या यात व

या जागेचा वकास करावा.

याजागेत पाणी पुरवठा ,मलिनःसारण लाईन टाक यासाठ ,

सु दा संःथा चालक जागा दे त नाह . संबंिधतानी महानगरपािलके या जागा

परःपर वक या असतील तर

महापौर

यांचे

णक उपबमासाठ िलजवर दे यात आली होती

अस याची चचा आहे . िलजवर दे यात आले या जागेचा कमिशयल
उमेशिसंह च हाण

याब दल मी

याचे व

द गु हे न द व यात यावे.

ौी स.शेर अली याचा ूःताव मंजरु कर यात येतो. महानगरपािलकेने आप या मालक या कोटयावधी
पया या जागा शै

णक, धाम क, सामा जक उपबमासाठ

अनेक

व ःथ संःथाना,

दधमुदती या िलजवर नाममाऽ दराने दले या आहे त परं तु असे िनदशनास आलेले या संःथानी
या उपबमासाठ

जागा घेत या

या उपबमासाठ

याचा वापर न करता

संःथेला िनवासःथानाकर ता व यापार संकुलाचे बांधकाम कर याकर ता
संःथांनी

जागेचा काह ह

संःथा/ य

ना दघमुदतीवर

नाममाऽ दराने िलजवर दले या

संःथा/

य

दले या उपबमाकर ता जागेचा वापर कर त नाह

जागेचा

काह ह वापर कर त नाह अशा जागा महारा

८१ ब नुसार कायवाह क न ता यात घवून

ंना

, य

नी

याची परःपर गृहिनमाण

वब कर त आहे . काह

वापर न करता खाली (oprn) ठे वले या आहे . कर ता

य

व ःथ

आयु ांनी व वध व ःथ

मनपा जागेचा स ह क न

या व ःथ

कंवा जागा खाली (oprn) ठे वन

या

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील कलम

महानरपािलकेचे उ प न वाढ व याठ

या जागा

वकिसत

करा यात .व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
ठराव ब.२३१

ठ रा व

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने आप या मालक या कोटयावधी
उपबमासाठ

अनेक व ःथ संःथाना,

क , या व ःथ संःथा, य

य

पया या जागा शै

णक, धाम क, व सामा जक

ंना दधमुदती या िलजवर नाममाऽ दराने दले या आहे त परं तु असे िनदशनास आले आहे

या उपबमासाठ

जागा घेत या

या उपबमासाठ

संःथेला िनवासःथानाकर ता व यापार संकुलाचे बांधकाम कर याकर ता

याचा वापर न करता

वब कर त आहे . कंवा ःवत: जागेवर

याची परःपर गृहिनमाण
यापर संकुल बांधून

(३३)
याचा वापर कर त आहे तर
व वध व ःथ संःथा/ य

काह

व ःथ संःथांनी

ना दघमुदतीवर

वापर न करता खाली (open) ठे वले या आहे . कर ता

नाममाऽ दराने िलजवर दले या

दले या उपबमाकर ता जागेचा वापर कर त नाह
महारा

जागेचा काह ह

मनपा जागेचा स ह क न

कंवा जागा खाली (open) ठे वून

या जागेचा

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील कलम ८१ ब नुसार कायवाह क न

ता यात

आयु ांनी

या व ःथ संःथा/ य

काह ह वापर कर त नाह अशा जागा
या यात,आ ण

महानरपािलकेचे उ प न

वाढ व याठ सदर या जागा वकिसत करा यात असे ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते संमत करते.
तसेच

या नांवामनपा भुखंडा बाबत मा. यायालयात वाद चालू असतील अथवा

बाजुने िनणय लागला असेल तर असे भुखंडाचा ताबा आयु ांनी ता काळ
ूकारणात

एखा ा

य

या भुखंडाचा िनणय महानगरपािलके या

यावा. एखा ा भुखंडा बाबत

यायालयात चालू असले या

, धाम क कंवा सामा जक संःथाना दे यासाठ आयु ांनी परःपर वाटाघाट क न िनणय घेवू नये अथवा असे

िनणय झाले असतील तर ते ता काळ नांवामनपा सवसाधारण सभे समोर सादर कर यात यावे. सवसाधारण सभेने घेतले या िनणयानुसार
पुढ ल वैधािनक कायवाह कर यात यावी असेह ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते संमत करते. व हा ठरव याच सभेत कायम
कर यात येतो.
वषय ब.१४

ूःताव

नांवामनपा हद त ूभाग ब.१२ मधील तानाजीनगर, गोपाळनगर. िमऽनगर, याभागात दिलत समाजाची लोकसं या मोठया
ूमाणात असून हा भाग न वन वसलेला आहे येथील नागर क मुलभूत सु वधापासुन
यामूळे सदर ल भाग दिलत वःती सुधार यासाठ

वंिचत आहे .

असले या िनधीतून

वकास कर यास व दिलत वःती

हणून घो षत

कर यास ह सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते.
सुचकः- सौ.जयौी आनंद जाधव
वनय गूरम

अनुमोदकः- सौ.संिगता पु वीराज राओऽे

याच ूभागातील नगरो थान योजने अंतगत िनधी अभावी ूलं बत िमऽनगरचा ूमुख रःता, आवँयक
से नेज लाईन लगत या ौीकृ ंण चौक या रः याचे साईड वाईड ंग व नालीचे बांधकाम

तसेच गोवधनघाट

भागात बएसयुपी योजने अंतगत बांध यात आले या घरकुल इमारतीपासून ते पोिलस परे ड मावंड संर ण
िभंतीपयत या रः याचे काम व अ जंठा बौ द वहाराचे काम सन चौदा पंधरा या आिथक वषात दिलत
वःती सुधारण योजनेत मंजरु असले या िनधीतून कर यास मा यता दे यात

यावी.

अनुजा तेहरा

या ूःतावास माझे अनुमोदन आहे .

महापौर

ौी वनय गुरम यांनी सुच वले या द ु ःतीसह स.सदःयांचा पःताव मंजरु कर यात येतो

िनयमानुसार

आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.

ठराव ब.२३२

ठ रा व

नांवामनपा हद त ूभाग ब.१२ मधील तानाजीनगर, गोपाळनगर. िमऽनगर, याभागात दिलत समाजाची लोकसं या मोठया ूमाणात
असून हा भाग न वन वसलेला आहे येथील नागर क मुलभूत सु वधापासुन
यामूळे सदर ल भाग दिलत वःती सुधार यासाठ
कर यास ह

वंिचत आहे .

असले या िनधीतून

वकास कर यास व दिलत वःती

हणून घो षत

सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते. तसेच याच ूभागातील नगरो थान योजने अंतगत िनधी अभावी ूलं बत

असलेला िमऽनगरचा ूमुख रःता,आवँयक से नेज लाईन लगत या ौीकृ ंण चौक या रः याचे साईड वाईड ंगचे, नालीचे बांधकाम

व

गोवधनघाट भागात बएसयुपी योजने अंतगत बांध यात आले या घरकुलापासून ते पोिलस परे ड मावंड संर ण िभंतीपयतचे रः याचे

काम, अ जंठा बौ द वहाराचे काम ह सव कामे सन चौदा पंधरा या आिथक वषात नागर दलीत वःती सुधार योजनेतुण कर यास ह
नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानूमते मा यता दे ते.
नगरसिचव

वषय ब.१५,१६,१७ या वषयावर मुळ वषय प ऽकेवर ल वषय ब.३१ एक ऽत र या अगोदरच

िनणय

घे यात आला.
वषय ब.१८

ूःताव

मनपा आःथापनेवर ल

र

पदावर िनयमानुसार ता काळ मनपाकेतील कमचा-यांना सेवाजे तेनुसार पदो नती दे वुन भरणे

बाबात कायवाह करणे
सुचकः- वरििसंघ गाड वाले, ूमोद खेडकर
वरे ििसंघ गाड वाले

अनुमोदकः- च हाण आनंद शंकरराव, वनय पाट ल

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील व वध वभागात चतुथौेणी व तृितय ौेणी व इतर संवगातील
अनेक

पदे

र

अस यामूळे

यापदाचा अित र

पदभार इतर अिधकार व कमचा-याकडे सोप व यात

आ यामूळे कायालयीन कामकाजात दरं गाई होत आहे .कर ता महानगरपािलकेतील सव र

असले या व वध

संवगातील पदावर महानगरपािलकेतील कमचा-याना सेवा जे तेनुसार व गुणव ेनुसार पदो नती दे याची कायवाह
उमेश च हाण

महापौर

ता काळ आयु ांनी करावी

मनपा कमचा-यांना सेवा जे तेनस
ू ार र

पदावर पदो नती दे यात यावी.

स.सदःयांचा पःताव मंजरु कर यात येतो िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी

(३४)
ठराव ब.२३३

ठ रा व

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील व वध वभागात चतुथौेणी व तृितय ौेणी व इतर संवगातील अनेक पदे र

यापदाचा अित र

व कमचा-याकडे सोप व यात आ यामूळे कायालयीन कामकाजात

पदभार इतर अिधकार

महानगरपािलकेतील सव र

अस यामूळे

दरं गाई होत आहे . कर ता

असले या व वध संवगातील पदावर महानगरपािलकेतील कमचा-याना सेवा जे तेनुसार व गुणव ेनुसार पदो नती

दे याची कायवाह ता काळ आयु ांनी करावी असेह ह नांवामनपा सवसाधारण सभासवानुमते संमत करते व हा ठराव याच सभेत कायम
कर यात येतो.
वषय ब.१९

ूःताव

मनपा मालम ा कर आकारणी व वसुली वभागातील ौी द ाऽय जनाधन जाधव पाट ल िलपीक हे सन १९८६-८७ पासुन कर आकारणी

वभागात कायरत असुन सन २००५-०६ ची कर आकारणी व सन २०१३-१४ ची भांडवली मु याधार त कर आकारणी कर यात

िनयोजन क न कर आकारणी िनयम तयार क न भारांक िन ीतीवदारे यशःवीपणे लागु कर यात सहभाग न दवली आहे

यांनी उ कृ

यामुळे मनपाकेने

घेतले या िनणयानुसार भांडावली मु याधार त प दतीने कर आकारणी लागु करणा-या मोज याच मनपा पैक एक महानगरपािलका ठरली आहे व
याक रता रा य शासनाने मनपाकेस उ ेजनाथ अनुदान

. ३.५० कोट + १२ कोट २२ लाख असे एकूण

. १६ कोट ७२ लाख सन २०१३-१४ व

२०१४-१५ म ये ूदान केले आहे सन २००५-०६ ची कर आकारणी व जा हरात कर वसुलीचे उ प नात भर व वाढ झा यामुळे त कालीन आयु ांनी

जा हरात िनर खक पदावर

यांना बढती दे याक रता ूशासना माफत ूःताव सादर केला होता तथापी ठराव बं. ३७ द. २४ मे २००६ ठरावाम ये

इतर १७ कमचा-यांचे नावे समा व

झा यामुळे या ठरावाची अमलबजावणी कर यात आली नाह व तो शासनाकडे ह मंजुर क रता पाठ व यात

आला नाह मनपाकेत असे अनेकाना बढती दे ऊन काम करणारांना संधी दली आहे .

संबंधीताने आतापयत केलेले काया दारे मनपाकेस सन २००५-०६ म ये सामा य करात

आकारणीवदारे सामा य करात

. ७.२७ कोट उ प नात भर पडली

. ३.६० कोट व सन २०१३-१४

या कर

ौी द ाऽय जनाधन पाट ल यांनी मालम ा कर आकारणी बाबत व इतर कायालयीन ूिश ण वेळोवेळ यशदा पुणे व ऑल इं ड या

लोकल से फ ग हनमट घेऊन ऑल इं ड या लोकल से फ ग हनमट या संःथेकडन
ू एलएसजीड पद वका ूा
केले आहे .

खालील ूमाणे ूिश ण संःथा व ूिश ण कालावधीत ूा
१)

केली आहे .

अ खल भारतीय ःथािनक ःवरा य संःथा पुणे तफ Property Tax administration A major Source of Revenue for

Local Bodies दनांक २२ ते २४ नो हबर २००६

२) यशदा पुणे तफ Review on JNNURM Reforms दनांक १६ ते १८ जुन २००९
३) यशदा पुणे तफ

मतावृ द ूिश ण द. २९ जुन ते ३ जुलै २००९

४) अ खल भारतीय ःथािनक ःवरा य संःथा पुणे तफ भांडवली मु याधार त प दतीने कर आकारणी व वसुली सुधार त
ूिश ण कायबम द. ३० ते ३१ ऑ टोबर २०१०

प दती

५) यशदा पुणे तफ शे िनंग ऑन म ट पाय युवर ःक स वथ ए सेल द. १२ ते १४ जुलै २०११

६) यशदा पुणे तफ भांडवली मु याधार त मालम ा कर आकारणी द. २६ ते २८ नो हबर २०१२
७) यशदा पुणे तफ Advance Automation using word and Excel द. १ ते ४ जुलै २०१३
सांःकृ तीक काय वभाग महारा

आहे तसेच गु

शासन आयोजीत लोको सव २००४ नांदेड उ कृ

आयोजनात सहकायाबदल ूमाणपऽ दे ऊन गौरवीले

ता ग ी ऽशता द सोहळा २००८ कॅ प यवःथापनात योगदाना बदल ूमाणपऽ दे ऊन गौर व यात आले आहे . संबध
ं ीताची काम

कर याची सचोट ूमाणीकपणा व

या दारे मनपाकेस ूा

झालेला महसुल याम ये

याचा मह वपुण सहभाग सह ला आहे तसेच

ूिश णामुळे व मनपा कर वभागाचे संगणक करणात व ऑनलाईन करूणाली लागु कर यात

स या लागु असलेली व र
कंवा व र

िलपीक

कायम कर यात येतो.

िलपीक वेतनौेणी

सुचकः- आनंद शंकरराव च हाण
महापौर

यांना याच वेतनौेणीतील र

यांची

पदावर बढती दे ऊन सहा यक कर अिध क

वर त प रणामाने कर यात यावी हा ठराव याच सभेत
अनुमोदकः- स. वरििसंघ गाड वाले

स.सदःयांचा ूःताव मंजूर कर यात येतो. तसेच नगरसिचव वभागाचा व भरती ू बयाचा अनुभव ल ात घेता
र

ठराव ब.२३४

. ४०००-६००० आहे

हणुन पदावर बढती दे यात येते सदर ल ठरावाची अमलबजावणी

यां या वर ल

यांचे मह वाचे योगदान ल ात घेऊन

असले या ौी जुलफेखार अहे मद िलपीक यांना व र

िलपीक या पदावर पदो नती दे यास मा यता दे यात

येते िनयमानुसार आयु ानी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.
ठ रा व

मनपा मालम ा कर आकारणी व वसुली वभागातील ौी द ाऽय जनाधन जाधव पाट ल िलपीक हे सन १९८६-८७ पासुन कर आकारणी

वभागात कायरत असुन सन २००५-०६ ची कर आकारणी व सन २०१३-१४ ची भांडवली मु याधार त कर आकारणी कर यात

िनयोजन क न कर आकारणी िनयम तयार क न भारांक िन ीतीदारे यशःवीपणे लागु कर यात सहभाग न दवला आहे

यांनी उ कृ

यामुळे मनपाकेने

घेतले या िनणयानुसार भांडवली मु याधार त प दतीने कर आकारणी लागु करणा-या मोज याच मनपा पैक एक महानगरपािलका ठरली आहे व
याक रता रा य शासनाने मनपाकेस उ ेजनाथ अनुदान

२०१४-१५ म ये ूदान केले आहे सन २००५-०६ ची कर

. ३.५० कोट + १२ कोट २२ लाख असे एकूण

. १६ कोट ७२ लाख सन २०१३-१४ व

आकारणी व जा हरात कर वसुलीचे उ प नात भर व वाढ झा यामुळे त कालीन आयु ांनी जा हरात िनर

क पदावर

यांना बढती

दे याक रता ूशासना माफत ूःताव सादर केला होता तथापी ठराव बं. ३७ द. २४ मे २००६ ठरावाम ये इतर १७ कमचा-यांचे नावे
समा व

झा यामुळे या ठरावाची अमलबजावणी कर यात आली नाह व तो शासनाकडे ह मंजरु क रता पाठ व यात आला नाह मनपाकेत

(३५)
असे अनेकाना बढती दे ऊन काम करणा-याना संधी दली आहे . संबंधीताने आतापयत केलेले काया दारे मनपाकेस सन २००५-०६ म ये
सामा य करात

. ३.६० कोट व सन २०१३-१४

या कर आकारणीवदारे सामा य करात

. ७.२७ कोट उ प नात भर पडली

ौी द ाऽय जनाधन पाट ल यांनी मालम ा कर आकारणी बाबत व इतर कायालयीन ूिश ण वेळोवेळ यशदा पुणे व ऑल
इं ड या लोकल से फ ग हनमट घेऊन ऑल इं ड या लोकल से फ ग हनमट या संःथेकडू न एलएसजीड पद वका ूा
ूमाणे ूिश ण संःथा व ूिश ण कालावधीत ूा
१) अ खल भारतीय ःथािनक ःवरा य

केली आहे . खालील

केले आहे .
संःथा पुणे तफ Property Tax administration A major Source of Revenue for Local Bodies

दनांक २२ ते २४ नो हबर २००६

२) यशदा पुणे तफ Review on JNNURM Reforms दनांक १६ ते १८ जुन २००९
मतावृ द ूिश ण द. २९ जुन ते ३ जुलै २००९

३) यशदा पुणे तफ

४) अ खल भारतीय ःथािनक ःवरा य संःथा पुणे तफ भांडवली मु याधार त प दतीने कर आकारणी व वसुली सुधार त
प दती

ूिश ण कायबम द. ३० ते ३१ ऑ टोबर २०१०

५) यशदा पुणे तफ शे िनंग ऑन म ट पाय युवर ःक स वथ ए सेल द. १२ ते १४ जुलै २०११

६) यशदा पुणे तफ भांडवली मु याधार त मालम ा कर आकारणी द. २६ ते २८ नो हबर २०१२
७) यशदा पुणे तफ Advance Automation using word and Excel द. १ ते ४ जुलै २०१३

सांःकृ तीक काय वभाग महारा

गौरवीले आहे तसेच गु

शासन आयोजीत लोको सव २००४ नांदेड उ कृ

आयोजनात सहकायाबदल ूमाणपऽ दे ऊन

ता ग ी ऽशता द सोहळा २००८ कॅ प यवःथापनात योगदाना बदल ूमाणपऽ दे ऊन गौर व यात आले आहे .

संबंधीताची काम कर याची सचोट
सहभाग सह ला आहे तसेच

ूामाणीकपणा व

या दारे मनपाकेस ूा

झालेला महसुल याम ये

याचा मह वपुण

यां या वर ल ूिश णामुळे व मनपा कर वभागाचे संगणक करणात व ऑनलाईन कर ूणाली लागु कर यात

यांचे मह वाचे योगदान ल ात घेऊन
सहा यक कर अिध क कंवा व र

िलपीक

यांची स या लागु असलेली व र

िलपीक

ू बयाचा अनुभव ल ात घेता ौी जुलफेखार अहे मद िलपीक यांना व र
सदर ल ठरावाची अमलबजावणी

यांना याच वेतनौेणीतील र

पदावर बढती दे ऊन

हणुन पदावर बढती दे यास मा यता दे यात येते तसेच नगरसिचव वभागाचा व भरती
िलपीक या पदावर पदो नती दे यास मा यता दे यात येते

वर त प रणामाने कर यात यावी हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

वषय ब.२०

ूःताव

मनपा तफ अथवा संयु

ु सांःकृ तीक, बडा, आथ क वै कय मदत एकूण खच कर या बाबतचे
व माने व इतरऽ िमळन

धोरणा मक िनणय घे यासाठ चचा करणे बाबत.
सुचकः- वरििसंघ गाड वाले
वरििसंध गाड वाले

अनुमोदकः- कशोर भवरे
ू येक महासभेत स.सदःयांमाफत अंदाजपऽकात तरतूद आहे
शासन िनणय काय आहे हे न पाहता,

कंवा नाह

मांड यात येतात अशा ूःतावास वरोध करता येत नस यामूळे

ःपधचे आयोजन कर यासाठ २४ ल ाचे अनुदान दे याचा
याबाबत धोरणा मक िनणय घेवून

यास मा यता दे यात येते .आज या सभेत

ूःताव दे यात आलेला आहे , हे कुठे तर थांबले

याूमाणे विनयोग हावयास पा हजे.

ौी वरििसघ गाड वाले यांचे ूःतावावर पूढ ल सभेत चचा क न िनणय घे यात येइल.

ठराव ब.२३५

ठ रा व

शहरातील व वध संःथांना सांःकृ ितक कायबमासाठ , व वध खेळाचे ःपधा घे याकर ता, कमचा-याना

दघटनामःता
या कुटंु बाला आिथक मदत दे याचे
ु

सभेत

कंवा नाह . अनुदान दे यासंबधी काय िनयम कर यात आलेले आहे पा हजे जात

हणून याबाबतीत धोरणा मक िनणय आवँयक
ा यात जेणे क न आले या

सुचनेवर

वै कय उपचाराकर ता,

ूःताव मांड यात येतात परं तु अशा ूकारचे अनुदान /आिथक मदत दे याकर ता

महानगरपािलकेने अंदाजपऽकात तरतूद केलेली आहे
नाह .

ूःताव

ू येक वष अंदापऽकात सांःकृ तीक कायबम, बडा ःपधा, अनुदान,

वै कय उपचार मदत याकर ता ःवतंऽ तरतूद क न

महापौर

, व वध खेळाचे ःपधा

या कुटंु बाला आिथक मदत दे याचे
वै कय उपचाराकर ता, दघटनामःता
ु

घे याकर ता, कमचा-याना

पा हजे.

िनयमावलीतील तरतूद काय आहे .

व वध संःथांना सांःकृ ितक कायबमासाठ

आहे कर ता याबाबत सव स.सदःयांनी

स वःतर चचा क न िनणय घे यात यावा

अ यास क न आप या सुचना पुढ ल
असे ह नांवमनपा सवसाधारण सभा

सवानुमते संमत करते.
वषय ब.२१

ूःताव

मनपा आःथापनेवर ल मेड कल ऑ फसर िनवृ

झा यामुळे र

पद ता काळ भरणे बाबत

सुचकः- च हाण आनंद शंकरराव,

अनुमोदकः-, वरििसंघ गाड वाले
ूशास कय टपपणी

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका आःथापनेवर वै क य अिधकार
स ःथतीत

या अिभनामाची एकूण 16 पदे मंजरू आहे त व

यापैक आःथापनेवर एकूण 14 पदे भरलेली असुन यापुव कायरत अिधका-यां या सेवािनवृ ीमुळे 02 पदे

मा.सहा यक आयु

(मा.व.क.), वभागीय आयु

र

आहे त.

कायालय, औरं गाबाद यांनी ूमा णत क न दले या बंद ु नामावलीनुसार वै क य

(३६)
अिधकार या पदाचे भ.ज.ब ूवगाचा 01 व इ.मा.व. ूवगाचा 01 असा एकूण 02 पदांचा अनुशेष िश लक आहे व शासन प रपऽकानुसार
अपंग ूवगाचा 01 अनुशेष िश लक असुन सदर 03 पदांचा आर

त ूवगाचा िश लक अनुशेष भरणे आहे .

वै क य अिधकार चे िश लक 01 अपंग अ ःथ यंग ूवगाचा अनुशेष भ न काढणेसाठ यापुव 02 वेळेस दै िनक वतमानपऽात
जाह रात दे वून उमेदवारांकडू न अज माग व यात आले असता दो ह वेळेस उमेदवार उपल ध झाले नाह
भर याबाबत शासनाकडू न मागदशन माग व यात आलेले आहे अ ाप अूा

यामुळे अपंग ूवगाचा अनुशेष

आहे .

यामुळे स ःथतीत वै क य अिधकार या अिभनामाची 02 पदे र

असुन िश लक अनुशेषानुसार सदरची पदे भर याबाबत

िनयमानुसार कायवाह कर यात येईल.
महापौर

स.सदःयांचा पःताव मंजरु कर यात येतो िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी

ठराव ब.२३६

ठ रा व

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका आःथापनेवर ल मेड कल ऑ फसर िनवृ

ऑ फसरचे

पद र

अस यामूळे शहरातील

झा यामुळे अनेक

नागर कांना आरो या या सु वधा उप ब द िमळत नाह

दवसापासून मेड कल

कर ता मेड कल ऑ फसरचे पद

ता काळ भर यासाठ आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी असे ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते संमत करते व हा ठराव
याच सभेत कायम कर यात येतो.
वषय ब.२२

ूःताव

मनपा ह ीत बएसयुपी योजने अंतगत एकूण कती झोपडप ट भागात एकूण कती घरकुले मंजरु झाली झोपडप ट िनहाय
तपशील दे यात यावा तसेच अ ाप पयत शासनाकडू न

कती िनधी ूा

झाली व

कती मंजरु झाला झोपडप ट िनहाय मुलभूत

सु वधासह त तपशील दे यात यावा.
नांदेड मनपाकेने कती झोपडप ट भागात घरकुलाचे व मुलभुत सु वधाचे कामे पुण केली व एकूण कती घरकुलेची कामे पूण
केली व कती घरकुलाचे कामे ूगतीपथावर आहे व

यावर झालेला व होणारा संभा य खच झोपडप ट िनहाय सव साधारण सभेसमोर

दे यात यावा.
सुचकः- गफार खान गुलाम महमंद खान
महापौर

अनुमोदकः- स. शेर अली

ूःतावा या अनुषंगाने मा हती तयार क न स. सदःयांना दे यात यावी

ठराव ब.२३७
मनपा ह ीत

ठ रा व
बएसयुपी योजने अंतगत एकूण

कती झोपडप ट भागात एकूण

तपशील दे यात यावा तसेच अ ाप पयत शासनाकडू न

कती िनधी ूा

झाली व

कती घरकुले मंजरु झाली झोपडप ट िनहाय
कती मंजरु झाला

झोपडप ट िनहाय मुलभूत

सु वधासह त तपशील तसेच नांदेड मनपाकेने कती झोपडप ट भागात घरकुलाचे व मुलभुत सु वधाचे कामे पुण केली व एकूण कती
घरकुलेची कामे पूण केली व कती घरकुलाचे कामे ूगतीपथावर आहे व

यावर झालेला व होणारा संभा य खच याबाबतची स वःतर

मा हती स. सदःयांना लेखी ःव पात दे यात यावी असे ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते संमत करते.
वषय ब.२३

ूःताव

मनपा ह ीत बीएसयुपी योजने अंतगत अनुबमे कि शासन व रा य शासन यांचा मोठया ूमाणात िनधी आला होता पण सदर
िनधी आता पयत कती खच कर यात आला आहे व हत मुदतीअंती कांह िनधी कि व रा य शासनास परत करावा लागत आहे काय या
संदभात स वःतर मा हती सभागृहासमोर ठे व यात यावी.

अनुमोदकः- सौ.सुदशना महे श बाळु खोमणे, उमेश च हाण

सुचकः- ूमोद खेडकर

महापौर

वषय ब.२२ ूमाणे वषय ब.२३ मा हती स. सदःयांना लेखी ःव पात दे यात यावी.

ठराव ब.२३८

ठ रा व

मनपा ह ीत बीएसयुपी योजने अंतगत अनुबमे कि शासन व रा य शासन यांचा मोठया ूमाणात िनधी आला होता पण सदर
िनधी आता पयत कती खच कर यात आला आहे व हत मुदतीअंती कांह िनधी कि व रा य शासनास परत करावा लागत आहे काय या
संदभात स वःतर मा हती सव स.सदःयांना लेखी ःव पात दे यात यावी असे ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते संमत करते .
वषय ब.२४

ूःताव

मनपा ूाथिमक शाळा बं. ४ जंगमवाड , नांदेड येथील पा या या टाक खाली वकशाप ता पुर या ःव पात मागील ए ूल
२०१४ म ये िशफट कर यात आली होती.

जुनी इमारत जंगमवाड दवाखाना येथे असून ती इमारत

वर त द ु ःत क न जुन २०१५

या

आत परत जु याच इमारतीत पाठ वणे यो य राह ल अ यथा ह नामवंत शाळा बंद पडे ल गर ब होतक न मागास व ा याच अतोनात
नुकसान होईल क रता हा ूःताव चचसाठ सादर.
सुचकः- कशोर भवरे
कशोर भवरे

अनुमोदकः- आनंद च हाण
जंगमवाड येथील
भागातील

शाळा वकशॉप पा या या टाक खाली ःथलांतर त कर यात आली आहे .

मागासवग य लहान लहान

मुलांना जा या ये याचा ऽास होत अस यामूळे या शाळे तील

व ा याची सं या २० ट यानी कमी झालेली आहे .
शकते

जंगमवाड

भ वंयात व ाथ सं ये अभावी ह शाळा बंद पडू

यामूळे लवकरात लवकर जंगमवाड येथे शाळा ःथलांतर त कर यात यावी.

(३७)
महापौर

स.सदःयांचा पःताव मंजरु कर यात येतो िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी

ठराव ब.२३९

ठ रा व

मनपा ूाथिमक शाळा बं. ४ जंगमवाड , नांदेड येथील पा या या टाक खाली वकशाप ता पुर या ःव पात मागील ए ूल २०१४
म ये िशफट कर यात आली होती.

जुनी इमारत जंगमवाड दवाखाना येथे असून ती इमारत

वर त द ु ःत क न जुन २०१५

या आत

परत जु याच इमारतीत ःथलांतर त कर यात यावी असे ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते संमत करते.
वषय ब.२५

ूःताव

जुना म ढा येथील मनपाकेचे रं जीतिसंघ माकट या जागेत

बओट त वावर होणा-या बांधकाम हा मनपाके या नगररचना

वभागाचे पऽ बं. नावाशमनपा/नर व/झोन४/मा.आधी १०७/ द. ०५.०१.२०१५ नुसार स माननीय ःवकृ त सदःय ौी हसन बीन उबेद
अलकसर यांनी मा हती या अिधकारा अंतगत नगररचना वभागाकडू न जुना म ढा येथील रं जतिसंघ माकट या जागेवर होत असले या
जय केदारनाथ

ब डकॉन ूा.िल. बांधकामा बाबत मा हती मागीतली होती व

या अनुषंगाने वर ल नगररचनाने पऽा दारे

मा हतीनुसार सदर ल जागेवर पुण: वनापरवाना व अनािधकृ त बांधकाम चालू अस याचे ःप

झालेले आहे .

तसेच रं जीतिसंघ माकट व कै. माधवराव बंद ु मंगल कायालयाचया जागेवर बओट त वावर

दले या

यापार संकुल व इतर कायालये

बांध यासाठ जय केदारनाथ ब डकॉल ूा.िल. या नावा या ठे केदाराला वकसीत कर यासाठ दे यात आलेले आहे व या जागेवर बांधकाम
सु

कर यापुव संबंधीत ठे केदारास जे अट व शत ठे व यात आलेले आहे

यानुसार

यांनी बांधकाम सु

कर या अगोदर िनयमानुसार

बांधकाम परवानगी घेणे बंधनकारक होते पण संबंधीत ठे केदाराने तसे न करता मनपा ूशासनाला व बांधकाम परवानगी या िनयमाला
धुडकावून अनािधकृ तपणे सदर ल जागेवर बांधकाम जोराने सु

क न छतापयत बांधकाम णालेले असतांना सु दा मनपा ूशासनाने याची

दखल घेतलेली नाह व तसेच सदरचे बांधकाम रोख या बाबत कोणतेह ूकारचे ूय

दसून येत नाह .◌़

हणुन जय केदारनाथ ब डकॉन ूा.िल. या ठे केदाराने बओट त वावर दे याचया अट व शत चे उ लंघन के याने व बओट
करारा या अट नुसार संबंधीतांनी अट व शत चे उ लंघन के या कारणाने

यांना मंजरु कर यात आलेने बओट चे करार ता काळ र

करावे व आजपयत झालेले बांधकाम बाबतची जबाबदार , जबाबदार अिधका-यांची जबाबदार िन

त क न

यां या वरोधी प नेता,

सभागृहनंता, ःथायी सि◌सभापती, मा उपमहापौर व मा. महापौर यांचाह समावेश कर यात यावा जेणे क न यापुढे कोण याह
त वावर ल ठे केदार

बओट अट व शत चे उ लंघन करणार नाह व आता पयत

दले या

बओट

बओट त वावर ल सव बांधकामाची या

सिमती दारे चौकशी कर यात यावी. क रता वर ल ठराव या सव साधारण सभेत सवानुमते समंत कर यात येते व या सभे म ये या
ठरावास कामय कर याची मंजरु दे यात येते.
सुचकः- हसन बीन उबेद अलकसेर
महापौर

अनुमोदकः- अंजम
ु बेगम शे. अफरोज

ूःतावाचे सुचक व अनुमोदन सभागृहात उप ःथत नस यामूळे ूःताव वषयप ऽकेतून वगळ यात
येतो.

वषय ब.२६

ूःताव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह द त वसंतनगर भागात ू येक उ हाळयाम ये टे लएंड पॉईटवर राहणा-या
तीो पाणी टं चाईस त ड

नागर कांना

ावे लागत आहे .

ू न वन पाईप लाईन टाकून पाणी पुरवठा सुरळ त कर याकर ता ह
कर ता मगनपुरा,वसंतनगर भागात जूनी पाईप लाईन काढन

सवसाधारण सभा सवानुमते मंजरु दे ते.
सुचकः- सौ.सोनाबाई रामचंि मोकले

महापौर

अनुमोदकः- ईशरत फातेमा अ.शमीम

स.सदःयांचा पःताव मंजरु कर यात येतो िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी

ठराव ब.२४०

ठ रा व

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह द त वसंतनगर भागात ू येक उ हाळयाम ये टे लएंड पॉईटवर राहणा-या
पाणी टं चाईस त ड
असलेली

ावे लागत आहे .कर ता मगनपुरा, वसंतनगर भागातील नागर कांचा पा यचा ू

ू
जूनी पाईप लाईन काढन

या ठकाणी

नागर कांना तीो

सोड व यासाठ तेथील अ ःत वात

न वन पाईप लाईन टाक यासाठ लागणा-या खचास ूशासक य व आिथक मा यता ह

नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते .
वषय ब.२७

ूःताव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचे उ प नाचे
गुठेवार स

ोत वाढ व यासाठ

सुचकः- आनंद शंकरराव च हाण
आनंद च हाण

ूःतावाचे पुन

दाखल क न घे यासाठ

महानगरपािलकेचे उ प न वाढ व याचे

अनुमोदकः- शफ अहे मद कुरे शी
ीकोनातून ३१ माच २०१६ पयत गुठवार स मुदतवाढ

दे यात यावी.
महापौर

गुंठवार

मुदतवाढ दे यास मा यता दे णे बाबत.

ौी आनंद च हाण यांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो.

(३८)
ठराव ब.२४१

ठ रा व

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचे उ प नाचे

ोत वाढ व यासाठ

गुंठवार

ूःताव पुन

दाखल क न घे यासाठ

गुठेवार स द.३१ माच २०१६ पयत मुदतवाढ दे यास ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते. व हा ठराव याचसभेत
कायम कर यात येतो.
वषय ब.२८

ूःताव

जेएनएनयुआरएम योजने अंतगत नादे ड शहरातील व वध वकास कामासाठ तसेच बएसयुपी घरकुल बांधकाम व मुलभूत
सु वधाचे कामासाठ केि शासन व महारा
आला होता,

शासनाचे सहायाने सन २००५-२००६ पासून महानगरपािलका, नांदेडला िनधी वतर त कर यात

यानुसार महानगरपािलका नांदेडने कामास सु वात क न मोठया ूमाणात कामे अंितम केलेली आहे . काह िश लक कामे

ूगती पथावर आहे त. ३१ माच २०१५ जी कामे अंितम होणे अपे
मागणी क न िनधी ूा

शासन व महारा

क न

यावा जेणे क न

शासनाकडू न मागणी कफन ूा

त आहे अशा सव कामासाठ िनधी कि शासन

मनपा नांदेडला

क न घे यासाठ तसेच जर शासनाकडू न

आवँयकता भास यास सदर िनधी परत करतांना सवसाधारण सभेची मा यता घेवन
ू च
सुचकः- सर जतिसघ िगल
सर जतिसंघ िगल

व महारा

बोजा सोसावा लागणार नाह . सदर लागणारा अपे
ूा

िनधी

शासनाकडे
त िनधी कि

शासनाकडे परत करावयाची

िनधी परत कर यात यावा.
अनुमोदकः- उमेश च हाण, चॉदपाशा कुरे शी

जे.एन.एन.यु.आर.एम. योजने अंतगत नांदेड शहरातील व वध भागात ब.एस.यु.पी. योजने अंतगत घरकुल बांधकाम व
मुलभूत सु वधा या कामासाठ कि शासनाकडन
ू िनधी ूा

झाला होता. पण सदर योजना 31 माच 2015 पयत

संप व यासाठ कि शासनाकडन
ू कळ व यात आ यामुळे सदर कामासाठ आलेला िनधी कि शासनाला परत करणे अगोदर

सव साधारण सभेपढ
ु े ठे वून सव साधारण सभेची मा यता घेवूनच परत कर यास ह सव साधारण सभा मा यता दे ते. तसेच

ट पा ब. 1 मधील ब.एस.यु.पी. योजने अंतगत व वध भागात पाणी पुरवठा व मलिनसारणची यवःथा कर या या खालील
ूमाणे संदभ सादर कर यात येत आहे त.
संदभ :-

1)

जा.ब. नांवाशमनपा ( ब.एस.यु.पी.)/साबा व/4892/2007 द. 17.07.2007 व नांवाशमनपा/ पापुवजनी
/6917/ 2007 द.04.08.2007.

2)

द.25.10.2007 रोजी ऽसदःयीय सिमती समोर उघड यात आले या िन वदा.

3)

नांवाशमनपा ःथायी सिमतीने पा रत केलेला ठराव ब. 214, द.21.08.2009 ारे आयु , नांवाशमनपा नांदेड

4)

जा.ब.नांवाशमनपा/ बएसयुपी/445/2009, द.29.08.2009 िन वदा मंजरू आदे श

यांना दलेले अिधकार.

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

जा.ब.नांवाशमनपा/ बएसयुपी/461,462,463 द. 30.08.2009.
करारनामा द.29.08.2009.

का.आ.नांवाशमनपा/ बएसयुपी/464, 465, 466, 467, 468, 469 द. 31.08.2009

कंऽाटदाराचे पऽ द.03.10.2009, द.31.10.2009, द.27.01.2010

अ पल क सलट सी यांचे पऽ ब. 1549/09, द. 15.10.2009, 1643/09, द.10.11.2009.
जा.ब.उपआयु

( वकास)/4508/10, द.30.01.2010 ूाथिमक चौकशी अहवाल.

जा.ब.नांवाशमनपा/जेएनएनयुआरएम/बीएसयुपी/2028/2010 द. 05.02.2010.

जा.ब.नांवाशमनपा/ बएसयुपी/1086, 1087, 1088, 1089,1091 द.03.02.2010

जा.ब.नांवाशमनपा/जे.एन.एन.यु.आर.एम./ ब.एस.यु.पी./2028/10, द.05.02.2010.
कंऽाटदाराचे पऽ द.26.04.2010, द.27.04.2010.

कंऽाटदाराचे सी.ड .आर. (सुर ा अनामत र कम) परत िमळ यासाठ केलेला अज द. 31.07.2014 व द.

01.08.2014.
16)

कंऽाटदाराचे सी.ड .आर. (सुर ा अनामत र कम) परत केलेली द. 10.10.2014.

वर ल संदभ य ब. 1 ारे िन वदा सूचना ूिस क न िन वदा माग व यात आली असता, सदर िन वदे त कंऽाटदाराने भाग

घेवून िनवीदा भरली होती. भरले या िन वदाधारका पैक पाऽ असले या िन वदाधारकांची िन वदा ऽसदःयी सिमती समोर

द. 25.10.2007 रोजी िन वदा उघड यात आ या हो या. पण घरकुलाचे काम सु न झा यामुळे उघड यात आले या

िन वदा तसेच ठे व यात आले होते. नंतर या काळात सदर कामां या कंऽाटदारांना कोणतेह पऽ दे वून िन वदा का ूलं बत

ठे व या या बाबत कळ व यात आले नाह . तसेच नंतर या काळात सदर कामां या कंऽाटदारांशी िन वदा दर वाटाघाट
मंजूर कर याचे अिधकार मा.आयु

यांना संदभ ब. 3 ारे आयु

यांना दे यात आले असता, आयु

यांनी सदर कंऽाटदारांशी

वाटाघाट क न संदभ ब. 4 ारे िन वदा दर मंजूर केले. यानंतर संदभ ब. 5 ारे कंऽाटदारांना सुर ा अनामत र कम व

करारनामा सादर कर यासाठ कळ वले असता, संबंधी कंऽाटदाराने सुर ा अनामत र कम व करारनामा क न द.

29.08.2009 रोजी सादर केला व वर ल संदभ ब. 7 ारे सदर कंऽाटदारांना कामाचे कायरं भ आदे श िनगमीत केले. कायरं भ
आदे श िमळा यानंतर संबंधीत कामा या कंऽाटदाराने कामाचे माकआऊट घेवून कामांना सु वात केली. तसेच वर ल संदभ

ब. 1 ते 9 चे अवलोकन हावे. तसेच सदर ल काम चालू असतांना संदभ ब. 12 ारे काम र के या बाबत कळ वले आहे .

(३९)
तसेच संदभ ब. 10 ारे कामांची ूाथिमक चौकशी अहवाल उपआयु

( वकास) यांनी संदभ य पऽा ारे मा.आयु

यां याकडे

दले. यानंतर संदभ ब. 12 ारे िन वदा र कर या बाबत पऽ कळ वले. नंतर कंऽाटदारांनी आपले हणणे द. 26.04.2010

व द. 27.04.2010 ारे ूशासनास कळ वले, पण संदभ य पऽ ब. 10 द. 03.02.2010 या पऽाचे अवलोकन हावे. तसेच

काम र कर या आगोदर कोणतीह िन वदा अट व िनयमा ूमाणे नोट स न दे ता काम र करणे हणजे हा करारना याचा

भंग आहे . तसेच पऽ ब. 4508, द. 30.01.2010 मधील अ.ब. 1 व 2 या कामाचे दे यक चौकशी न करता द.16.06.2010

रोजी कंऽाटदारांना दे यात आले. या व न असे िस होते क , या चौकशी म ये काह ह त य नस याचे दसून येते. तसेच

िन वदा अंजदापऽक दर हे साल सन 2005 व 2006 या ज हा दर सुचीवर आधार त होते. पण कंऽाटदाराची िन वदा ह 2009
म ये मंजूर केले.जे क , महापािलके या हताचे होते. कारण क , सदर ल कंऽाटदार काम करावयास तयार असतांना कामे का

र केली हे समजत नाह कारण क , पऽ ब. 4508 मधील एकुण 8 कामा पैक 6 कामेच र केले व अ.ब. 1 व 2 चे या कामाचे
दे यक दले असतांना उवर त 6 कामाबाबत कोणतीह सखोल चौकशी न करता तसेच आज तारखे पयत केले या चौकशीचा

अहवाल कंवा िनणय दलेला नाह . याव न असे दसते क , ांनी करारना याचा भंग क न कामे र केले. ज हा क , कामे र
कर या आगोदर कंऽाटदारांना एक म ह याची नोट स िनयमाने

ावे लागते ते सु दा केले नाह . तसेच सदर चौकशी

अहवालातील अ.ब. 1 व 2 या कामा बाबत अिध क अिभयंता हयांनी सदर ल कामे या कंऽाटदाराकडन
ू क न घेणे हे सु दा

महापािलके या हताचे अस या बाबत टपणी म ये उ लेख केलेले आहे . तर सु दा मलिनसारण या कामाची िन वदा का र

कर यात आली हे समजत नाह . तसेच सदर ल कामा या कंऽाटदारांची कोणतीह सुनावनी न घेता एकतफ च कायवाह

केलेली दसते. तसेच सदर कामां या कंऽाटदारांचे रोखुन धर यात आलेली सुर ा अनामत र कम (सी.ड .आर.) चे

नुतनीकरण सु दा केलेले नाह . जे क , िन वदा अट िनयमा नुसार आवँयक आहे . तसेच द.03.02.2010 या पऽाम ये
सदर िन वदाची चौकशी पूण होई पयत इसरा र कम व सुर ा र कम रोखून ठे व यात येत आहे असे सूच वलेले असतांना ह

आज पयत सदर ल कंऽाटदारांना चौकशी बाबत काह ह कळ वलेले नाह . पण ःवता: कंऽाटदारांनी सदर ल कामा म ये

झाले या नुकसानाची भरपाई व कामे के यावर Cantractor Profit (फायदा) िमळणार र कम ावी हणून अनेकदा पऽ
दले. पण या पऽाबाबत ह

ूशासना माफत काह ह कळ व यात आले नाह . तसेच सदर ल कंऽाटदार हे कज बाजार

झा यामुळे सदर ल कंऽाटदाराने संदभ ब. 15 ारे सी.ड .आर. परत िमळ यासाठ अज केला असता, सदर सी.ड .आर. हे द.

10.10.2014 रोजी परत केले असता सदर कंऽाटदार हे सी.ड .आर. घेवून बँकेत गेले असता, बँक यवःथापकांनी असे

सांिगतले क , महापािलकेने सदर सी.ड .आर.चे नुतनीकरण केलेले नाह . यामुळे कंऽाटदारांचा सी.ड .आर. वर िमळणारा

याजाचे नुकसान झाले. यासाठ बुडाले या याज ह महानगरपािलकाने भ न ावे. तसेच ट पा ब. 1 मधील सव कामांची

उपयोगीता पऽ (Utilization Certificate) शासनास सादर केलेले अस यामुळे सदर कामाचे र केले या कामा बाबत कंवा

चौकशी अहवाल िनयमाूमाणे ःथायी सिमती व सवसाधारण सभे पुढे ठे वणे गरजेचे असतांनाह यांनी ःथायी सिमती कंवा

सवसाधरण सभेस नजरे स आणून दलेले नाह . तसेच संिचकाम ये अिध क अिभयंता यांनी नोटसीट 20 वर 10 ूमाणे

महानगरपािलके या कायदे स लागारा या अिभूाय घे यासाठ कळ वले असता, ते पण घेतले नाह . तसेच नोटसीट 21 वर

पॅरा ब. 2 म ये अिध क अिभयंता यांनी सदर कामाचे कायरं भ आदे श कोण या कलमाअ वये र करता येते हे कायदे

स लागार यांचा अिभूाय घेवूनच मगच िन वदा र करावी असे टपणीव न दसते. पण यांनी तसेच न करता एकतफा

िन वदा र केली आहे . पण सदर ल कामा या िन वदा र करते वेळ कोण याह काय ाचा आधार न घेत यामुळे व िनयम न

पाळ यामुळे तसेच एकतफ िनणय घेत यामुळे व सदर कामाची चौकशी अहवाल सन 2010 ते 2015 पयत ःथायी सिमती व
सवसाधारण सभे पुढे न आण यामुळे ह सवसाधरण सभा ूशासनाने केलेली एकतफ कायवाह र बातल ठरवते. तसेच

कंऽाटदारा या करारनामा व अट ूमाणे कंऽाटदारास झाले या नुकसान भरपाई व कामापासून िमळणा-या न याचे नुकसान
भरपाई क न दे यासाठ

तसेच ट पा ब. 1 मधील कामाचे उपयोगीता ूमाणपऽ शासनाकडे कामे पुण झाली हणून

द यामुळे सदर कामां या संदभ ब. 4 या आदे शातील सव कंऽाटदारां या केले या कामांचे व झाले या नुकसान भरपाई या

र कमेचे याजासह अदाई कर यास तसेच मल व जलिनःसारणा या कामा या िन वदे तील अट व शत ूमाणे
होणार बाजार दरवाढ अित र

बाबीवर व वाढ व झाले या कामासाठ लागणा-या जाःती या

चास यापुव सव

साधारण सभेने ठराव बं. 132 दनांक 24.11. 2014 अ वये दले या मा यता ठरावानुसार तसेच दलीत वःती

योजना कामा या व आदे श बमांक 1538/2006 व 13687/2007 मधील तसेच मराठवाडा पॅकेज, अकरावे व
आयोग अंतगत झाले या कामावर िन वदा अट ूमाणे बाजार दरवाढ, अित र

सुधार त अंदाजपऽकानुसार संबंधीत कामासाठ
मा यता दे ते.

लागणारा जाःती या खचास

बाबीवर व वाढ व कामा या

ह सव साधारण सभा काय र

तसेच सदर कामा या खचासाठ लागणा-या र कमेस सन 2015-16

या अथसंक पात तरतुद

अपुर पड यास अथसंक पात पुनरिनयोजन क न तरतुद कर यास व सदर कामांना पुनर ूशास कय व आथ क

स.शेर अली
महापौर

मा यता दे ते तसेच थक त संबध
ं ीत कंऽाटदारांची दे यके

या ूःतावास माझे अनुमोदन आहे .

वर त अदायी कर यास मा यता दे यात यावी.

स.सदःयांचा पःताव मंजरु कर यात येतो िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी

(४०)
ठराव ब.२४२

ठ रा व

जे.एन.एन.यु.आर.एम. योजने अंतगत नांदेड शहरातील व वध भागात ब.एस.यु.पी. योजने अंतगत घरकुल बांधकाम व मुलभूत सु वधा या

कामासाठ कि शासनाकडन
ू कळ व यात आ यामुळे सदर
ू िनधी ूा झाला होता. पण सदर योजना 31 माच 2015 पयत संप व यासाठ कि शासनाकडन
कामासाठ आलेला िनधी कि शासनाला परत करणे अगोदर सव साधारण सभेपढ
ु े ठे वून सव साधारण सभेची मा यता घेवूनच परत कर यास ह सव साधारण

सभा मा यता दे ते. तसेच ट पा ब. 1 मधील ब.एस.यु.पी. योजने अंतगत व वध भागात पाणी पुरवठा व मलिनसारणची यवःथा कर या या खालील ूमाणे

संदभ सादर कर यात येत आहे त.
संदभ :-

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

जा.ब. नांवाशमनपा ( ब.एस.यु.पी.)/साबा व/4892/2007 द. 17.07.2007 व नांवाशमनपा /पापुवजनी/6917/ 2007 द.04.08.2007.
द.25.10.2007 रोजी ऽसदःयीय सिमती समोर उघड यात आले या िन वदा.

नांवाशमनपा ःथायी सिमतीने पा रत केलेला ठराव ब. 214, द.21.08.2009 ारे आयु , नांवाशमनपा नांदेड यांना दलेले अिधकार.

जा.ब.नांवाशमनपा/ बएसयुपी/445/2009, द.29.08.2009 िन वदा मंजरू आदे श
जा.ब.नांवाशमनपा/ बएसयुपी/461,462,463 द. 30.08.2009.
करारनामा द.29.08.2009.

का.आ.नांवाशमनपा/ बएसयुपी/464, 465, 466, 467, 468, 469 द. 31.08.2009

कंऽाटदाराचे पऽ द.03.10.2009, द.31.10.2009, द.27.01.2010

अ पल क सलट सी यांचे पऽ ब. 1549/09, द. 15.10.2009, 1643/09, द.10.11.2009.
जा.ब.उपआयु

( वकास)/4508/10, द.30.01.2010 ूाथिमक चौकशी अहवाल.

जा.ब.नांवाशमनपा/जेएनएनयुआरएम/बीएसयुपी/2028/2010 द. 05.02.2010.

जा.ब.नांवाशमनपा/ बएसयुपी/1086, 1087, 1088, 1089,1091 द.03.02.2010

जा.ब.नांवाशमनपा/जे.एन.एन.यु.आर.एम./ ब.एस.यु.पी./2028/10, द.05.02.2010.
कंऽाटदाराचे पऽ द.26.04.2010, द.27.04.2010.

कंऽाटदाराचे सी.ड .आर. (सुर ा अनामत र कम) परत िमळ यासाठ केलेला अज द. 31.07.2014 व द. 01.08.2014.

कंऽाटदाराचे सी.ड .आर. (सुर ा अनामत र कम) परत केलेली द. 10.10.2014.

वर ल संदभ य ब. 1 ारे िन वदा सूचना ूिस क न िन वदा माग व यात आली असता, सदर िन वदे त कंऽाटदाराने भाग घेवून िनवीदा भरली होती.

भरले या िन वदाधारका पैक पाऽ असले या िन वदाधारकांची िन वदा ऽसदःयी सिमती समोर द. 25.10.2007 रोजी िन वदा उघड यात आ या हो या. पण

घरकुलाचे काम सु न झा यामुळे उघड यात आले या िन वदा तसेच ठे व यात आले होते. नंतर या काळात सदर कामां या कंऽाटदारांना कोणतेह पऽ दे वून

िन वदा का ूलं बत ठे व या या बाबत कळ व यात आले नाह . तसेच नंतर या काळात सदर कामां या कंऽाटदारांशी िन वदा दर वाटाघाट मंजरू कर याचे
अिधकार मा.आयु

यांना संदभ ब. 3 ारे आयु

यांना दे यात आले असता, आयु

यांनी सदर कंऽाटदारांशी वाटाघाट क न संदभ ब. 4 ारे िन वदा दर मंजूर

केले. यानंतर संदभ ब. 5 ारे कंऽाटदारांना सुर ा अनामत र कम व करारनामा सादर कर यासाठ कळ वले असता, संबंधीत कंऽाटदाराने सुर ा अनामत

र कम व करारनामा क न द. 29.08.2009 रोजी सादर केला व वर ल संदभ ब. 7 ारे सदर कंऽाटदारांना कामाचे कायरं भ आदे श िनगमीत केले. कायरं भ आदे श

िमळा यानंतर संबंधीत कामा या कंऽाटदाराने कामाचे माकआऊट घेवून कामांना सु वात केली. तसेच वर ल संदभ ब. 1 ते 9 चे अवलोकन हावे. तसेच

सदर ल काम चालू असतांना संदभ ब. 12 ारे काम र के या बाबत कळ वले आहे . तसेच संदभ ब. 10 ारे कामांची ूाथिमक चौकशी अहवाल उपआयु

( वकास) यांनी संदभ य पऽा ारे मा.आयु

यां याकडे दले. यानंतर संदभ ब. 12 ारे िन वदा र कर या बाबत पऽ कळ वले. नंतर कंऽाटदारांनी आपले

हणणे द. 26.04.2010 व द. 27.04.2010 ारे ूशासनास कळ वले, पण संदभ य पऽ ब. 10 द. 03.02.2010 या पऽाचे अवलोकन हावे. तसेच काम र

कर या आगोदर कोणतीह िन वदा अट व िनयमा ूमाणे नोट स न दे ता काम र करणे हणजे हा करारना याचा भंग आहे . तसेच पऽ ब. 4508, द.

30.01.2010 मधील अ.ब. 1 व 2 या कामाचे दे यक चौकशी न करता द.16.06.2010 रोजी कंऽाटदारांना दे यात आले. या व न असे िस होते क , या चौकशी
म ये काह ह त य नस याचे दसून येते. तसेच िन वदा अंजदापऽक दर हे साल सन 2005 व 2006 या ज हा दर सुचीवर आधार त होते. पण कंऽाटदाराची

िन वदा ह 2009 म ये मंजूर केले.जे क , महापािलके या हताचे होते. कारण क , सदर ल कंऽाटदार काम करावयास तयार असतांना कामे का र केली हे

समजत नाह कारण क , पऽ ब. 4508 मधील एकुण 8 कामा पैक 6 कामेच र केले व अ.ब. 1 व 2 चे या कामाचे दे यक दले असतांना उवर त 6 कामाबाबत

कोणतीह सखोल चौकशी न करता तसेच आज तारखे पयत केले या चौकशीचा अहवाल कंवा िनणय दलेला नाह . याव न असे दसते क ,

ांनी

करारना याचा भंग क न कामे र केले. ज हा क , कामे र कर या आगोदर कंऽाटदारांना एक म ह याची नोट स िनयमाने ावे लागते ते सु दा केले नाह .

तसेच सदर चौकशी अहवालातील अ.ब. 1 व 2 या कामा बाबत अिध क अिभयंता हयांनी सदर ल कामे या कंऽाटदाराकडन
ू क न घेणे हे सु दा महापािलके या

हताचे अस या बाबत टपणी म ये उ लेख केलेले आहे . तर सु दा मलिनसारण या कामाची िन वदा का र कर यात आली हे समजत नाह . तसेच सदर ल

कामा या कंऽाटदारांची कोणतीह सुनावनी न घेता एकतफ च कायवाह केलेली दसते. तसेच सदर कामां या कंऽाटदारांचे रोखुन धर यात आलेली सुर ा

अनामत र कम (सी.ड .आर.) चे नुतनीकरण सु दा केलेले नाह . जे क , िन वदा अट िनयमा नुसार आवँयक आहे . तसेच द. 03.02.2010 या पऽाम ये
सदर िन वदाची चौकशी पूण होई पयत इसरा र कम व सुर ा र कम रोखून ठे व यात येत आहे असे सूच वलेले असतांना ह आज पयत सदर ल कंऽाटदारांना

चौकशी बाबत काह ह कळ वलेले नाह . पण ःवता: कंऽाटदारांनी सदर ल कामा म ये झाले या नुकसानाची भरपाई व कामे के यावर Cantractor Profit
(फायदा) िमळणार र कम ावी हणून अनेकदा पऽ दले. पण या पऽाबाबत ह ूशासना माफत काह ह कळ व यात आले नाह . तसेच सदर ल कंऽाटदार हे

कज बाजार झा यामुळे सदर ल कंऽाटदाराने संदभ ब. 15 ारे सी.ड .आर. परत िमळ यासाठ अज केला असता, सदर सी.ड .आर. हे द. 10.10.2014 रोजी
परत केले असता सदर कंऽाटदार हे सी.ड .आर. घेवून बँकेत गेले असता, बँक यवःथापकांनी असे सांिगतले क , महापािलकेने सदर सी.ड .आर.चे नुतनीकरण

केलेले नाह . यामुळे कंऽाटदारांचा सी.ड .आर. वर िमळणारा याजाचे नुकसान झाले. यासाठ बुडाले या याज ह महानगरपािलकाने भ न ावे. तसेच ट पा

(४१)
ब. 1 मधील सव कामांची उपयोगीता पऽ (Utilization Certificate) शासनास सादर केलेले अस यामुळे सदर कामाचे र केले या कामा बाबत कंवा चौकशी

अहवाल िनयमाूमाणे ःथायी सिमती व सवसाधारण सभे पुढे ठे वणे गरजेचे असतांनाह

यांनी ःथायी सिमती कंवा सवसाधरण सभेस नजरे स आणून दलेले

नाह . तसेच संिचकाम ये अिध क अिभयंता यांनी नोटसीट 20 वर 10 ूमाणे महानगरपािलके या कायदे स लागारा या अिभूाय घे यासाठ कळ वले

असता, ते पण घेतले नाह . तसेच नोटसीट 21 वर पॅरा ब. 2 म ये अिध क अिभयंता यांनी सदर कामाचे कायरं भ आदे श कोण या कलमाअ वये र करता येते

हे कायदे स लागार यांचा अिभूाय घेवूनच मगच िन वदा र करावी असे टपणीव न दसते. पण यांनी तसेच न करता एकतफा िन वदा र केली आहे . पण

सदर ल कामा या िन वदा र करते वेळ कोण याह काय ाचा आधार न घेत यामुळे व िनयम न पाळ यामुळे तसेच एकतफ िनणय घेत यामुळे व सदर
कामाची चौकशी अहवाल सन 2010 ते 2015 पयत ःथायी सिमती व सवसाधारण सभे पुढे न आण यामुळे ह सवसाधरण सभा ूशासनाने केलेली एकतफ

कायवाह र बातल ठरवते. तसेच कंऽाटदारा या करारनामा व अट ूमाणे कंऽाटदारास झाले या नुकसान भरपाई व कामापासून िमळणा-या न याचे नुकसान

भरपाई क न दे यासाठ तसेच ट पा ब. 1 मधील कामाचे उपयोगीता ूमाणपऽ शासनाकडे कामे पुण झाली हणून द यामुळे सदर कामां या संदभ ब. 4 या
आदे शातील सव कंऽाटदारां या केले या कामांचे व झाले या नुकसान भरपाई या र कमेचे याजासह अदाई कर यास तसेच मल व जलिनःसारणा या

कामा या िन वदे तील अट व शत ूमाणे होणार बाजार दरवाढ अित र

बाबीवर व वाढ व झाले या कामासाठ लागणा-या जाःती या

चास

यापुव सव साधारण सभेने ठराव बं. 132 दनांक 24.11. 2014 अ वये दले या मा यता ठरावानुसार तसेच दलीत वःती योजना कामा या व
आदे श बमांक 1538/2006 व 13687/2007 मधील तसेच मराठवाडा पॅकेज, अकरावे व

बाजार दरवाढ, अित र

आयोग अंतगत झाले या कामावर िन वदा अट ूमाणे

बाबीवर व वाढ व कामा या सुधार त अंदाजपऽकानुसार संबंधीत कामासाठ लागणारा जाःती या खचास ह सव साधारण

सभा काय र मा यता दे ते.

तसेच सदर कामा या खचासाठ लागणा-या र कमेस सन 2015-16

या अथसंक पात तरतुद अपुर पड यास

अथसंक पात पुनरिनयोजन क न तरतुद कर यास व सदर कामांना पुनर ूशास कय व आथ क मा यता दे ते तसेच थक त संबंधीत कंऽाटदारांची
दे यके

वर त अदायी कर यास ह सव साधारण सभा मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम करते.

वषय ब.२९

ूःताव

नांवामनपाके या ःथायी सिमतीने ठराव ब. १४९

द. २१.१०.२०११ रोजी संमत केले या ठरावानुसार

याठरावा ूमाणे कायवाह कर यासाठ ूशासक य व आिथक मा यता दे वून सदर ठराव
सुचकः- सर जतिसघ िगल
सर जतिसंघ िगल

ह सवसाधारण सभा

याच सभेत कामय करते.
अनुमोदकः- उमेश च हाण, चॉदपाशा कुरे शी

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह तील बी.एस.यु.पी. योजने अंतगत ट पा ब. 1 मधील नागर क मुलभुत
सु वधा पुर व यासाठ पाणी पुरव याची व भूमीगत आर.सी.सी. गटार लाईन ची यवःथा कर यासाठ खालील
ूमाणे संदभ सादर कर यात आलेले आहे त.
संदभ :1)
2)
3)

िन वदा सूचना जा.ब.नांवाशमनपा/बी.एस.यु.पी./साबां व/4892/2007, द.17.07.2007.
ऽसदःय सिमतीने द. 25.10.2007 रोजी वर ल कामा या उघडले या िन वदा.
ःथायी सिमतीने पा रत केलेला ठराव ब. 214, द. 21.08.2009 ारे मा.आयु

यांना िन वदा मंजरू

कर यासाठ दलेले अिधकार.
4)

िन वदा मंजरु आदे श ब. नांवाशमनपा/बी.एस.यु.पी./445/2009, द.29.08.2009.

5)

कायकार अिभयंता नांवाशमनपा नांदेड यांनी संिचकेतील िशफारस केलेली टपणी ब. 32 ते 34, 38, 48,
59 ते 63 अ वये केले या कामाचे दे यक दे या बाबत टपणी असतांना शे युल बी ूमाणे दे यक दले नाह .

6)

ूाथिमक चौकशी अहवाल जा.ब. उपआयु

( वकास)/4508/2010 द.30.01.2010.

7)

जा.ब.नांवाशमनपा/जेएनएनयुआरएम/बीएसयुपी/2028/2010 द. 05.02.2010.

8)

जा.ब.नांवाशमनपा/नसका/िसआर-38/2011 द. 17.06.2011

ारे ूशासनाने ःथायी सिमती समोर

पाठ वलेला ूःताव वषय ब. 11 ला ःथायी समीतीने दनांक 21.06.11 रोजी पार त केलेला ठराव
बमांक 52 व इितवृ .
9)

सदर ल कामा या कंऽाटदाराने मा.आयु

यां याकडे अ पल िनकाली काढ याबाबत केलेले िनवेदन द.

23.08.2011.
10)
11)

जा.ब.नांवाशमनपा/नसका/सीआर/20/2011, द.12.09.2011 वषय प ऽकेवर ल
ःथायी सिमती नांवाशमनपा नांदेड सभेने द. 21.10.2011 रोजी ःथायी सिमतीने पा रत केलेले
ठराव ब. 149 व इितवृ .

12)

जा.ब.नांवाशमनपा/बीएसयुपी/845/2011, द.14.11.2011 रोजी बी-1 करारना यातील अपील बाबत.

13)

जा.ब.नांवाशमनपा/नसका/िसआर-25/2011, द.28.11.2011 .

14)

कंऽाटदाराने दे यक दे याबाबत दलेले पऽ द.30.03.2012.

15)

जा.ब.नांवाशमनपा/बीएसयुपी/5542/2014, द. 20.06.2014.

16)

कंऽाटदाराने दे यक दे याबाबत दलेले पऽ द.23.06.2014.

वर ल योजने अंतगत संदभ ब. 1 ारे सदर कामासाठ वतमान पऽाम ये िन वदा ूिस कर यात आ या हो या. संदभ ब. 2 ारे आले या पाऽ

कंऽाटदारां या िन वदा द.25.10.2007 रोजी ऽसदःय सिमतीसमोर उघड यात आ या. पण सदर योजने अंतगत घरकुलाचे कामे सु न झा याने उघडले या

(४२)
िन वदा ूलंबीत ठे व यात आ या. ूलंबीत ठे व यात आले या काळात िन वदा का ूलंबीत ठे व या या बाबत कंऽाटदारास काह ह कळ व यात आले नाह .
नंतर या काळात घरकुला या कामाची सु वात झाली असता, स मानिनय सदःयांनी पाणी पुरवठा व मलिनसारणची कामे सु कर यासाठ आयु

यां याकडे

पाठपुरावा केला असता, ःथायी सिमती या सदःयांनी ःथायी सिमती पुढे ूःताव ठे वून मा.आयु , नांवाशमनपा नांदेड यांना िन वदा वाटाघाट अंती िन वदा

मंजूर चे अिधकार संदभ ब. 3 ठराव ब. 214, द. 21.08.2009 अ वये ूदान केले. यानंतर मा.आयु

यांनी कंऽाटदारासी वाटाघाट क न िन वदा दर िन

त

क न िन वदा मंजरू आदे श ब.445 द. 29.08.2009 िनगमीत केले. संदभ ब. 5 अ वये संिचकेतील कायकार अिभयंता यांनी न द वले या टपणी नुसार

कामाचे दे यक कंऽाटदारास दे याची िशफारस केली असतांना िनयमाूमाणे वेळेत दे यक दे यात आलेली नाह . संदभ ब. 6 ारे ूशासनाने सव आवँयक

कागदपऽे तपास यासाठ उपआयु

( वकास) यांना चौकशी अिधकार नेमुन चौकशी क न चौकशी अहवाल दे यासाठ कळ वले होते. संपूण चौकशी अहवाल

साल सन 2010 पासून अ ाप पयत चौकशी ूलंबीत आहे . याव न असे दसते क , चौकशीला कोणतीह कालमयादा नाह जे िनयम बा आहे . वाःतवीक अशी

ु े वेळे या आत
पूण चौकशी मयाद त काळात पूण होणे हे काय ास अिभूेत आहे . तसेच चौकशी अहवाला बाबत िनयमाने ःथायी सिमती व सवसाधारण सभेपढ

चौकशी अहवाल सादर करणे बंधनकारक असतांनाह आज तारखेपयत सभेपुढे चौकशी अहवाल का दला नाह याचा खुलासा ूशासनाने कधीह दला नाह .
संदभ ब. 7 चे अवलोकन हावे संदभ ब. 8 ारे कंऽाटदारांची र केलेली कामे ःथायी सिमती पुढे र कर यासाठ ूशासनाने ूःताव पाठ वला असता,

ःथायी सिमतीने ठराव ब. 52 द.21.06.2011 रोजी ूशासनाने पाठ वलेला तो ूःताव सवमताने फेटाळला होता. तसेच कंऽाटदाराने दाखल

केले या अ पलावर सुनावणी घेवून झाले या िनणयासह स वःतर ूःताव ःथायी सिमती समोर ठे वावा यावर ःथायी सिमती िनणय घेईल तुत सदरचा ूःताव

फेटाळ यात येतो. संदभ ब. 9 ारे कंऽाटदाराने वेळोवेळ ूशासनाकडे यांनी दाखल केले या अ पलावर काय ा ूमाणे िनणय यावा व अ पल पूणपणे मंजूर

करावे अशी वनंती वारं वार मा. आयु

यांना केलेली असतांना या वनंतीकडे ूशासनाने कोणताह िनणय घेतला नाह . वाःतवीक दाखल केले या अ पलावर

सुनावणी घेणे काय ाने बंधनकारक असतांना यांची पायम ली झाली आहे .

हणून कंऽाटदाराने ःथायी सिमतीसमोर अ पल दाखल कर याची पयाय

ःवकारला व ःथायी सिमती समोर कंऽाटदाराने दाखल केलेले अ पल पूणपणे ःथायी सिमतीने ठराव ब.149 द. 21.10.2011 अ वये मंजूर केले व अ पलातील

सव बाबी मा य केले या आहे त. संदभ ब. 12 अ वये उपायु , बीएसयुपी नांवाशमनपा नांदेड यांनी कंऽाटदारास ःथायी सिमतीने मा य केले या अ पलातील

मु े ब. 1 ते 11 व अ पलामधील ूाथना मधील अनुबमानुसार मु यावर ूशासनाने कोणतेह पाऊल उचलेले नाह . तसेच संदभ बं. १२

उपआयु

बएसयुपी वभाग यांनी िश लक कामे पुण कर याक रता संबंधीत कंऽाटदारांना कळ वले असता

मान ठे वुन िश लक कामे पूण केली व

याची दे यक कंऽाटदारांना अ ाप दे यात आली नाह .

या पऽा वये मा.

याअनुषंगाने कंऽाटदाराने ूशासनाचे

तदनंतर ह ूशासनाने ःथायी सिमतीने मंजूर

केले या ठरावाची पायम ली के याचे ःप होते. संदभ ब. 11 ारे ःथायी सिमतीने ठराव ब. 149 द.21.10.2011 अ वये मा य केला यास संदभ ब. 13 ने
द. 28.11.2011

या सभेत वषय ब. 1 ारे मा य केले या अ पलचे ठराव कायम कर यात आले. संदभ ब. 14 ारे कंऽाटदाराने द. 30.03.2012 या

वनंती अजाने ःथायी सिमतीने पा रत केले या मंजूर ठरावाने कंऽाटदारा या अ पलास मा यता द यानंतर ह आज तारखेपयत दे यक मु ामहन
ू दे यात आले

नाह .

यामुळे ःथायी सिमती या आदे शाची पायम ली झालेली आहे . संदभ ब. 15 अ वये उपआयु , बीएसयुपी यांनी उपअिभयंता 1 ते 5 यांना

कंऽाटदाराकडन
ू बीएसयुपी वभागाअंतगत पुरवठा कर यात आले या सा ह याचे हःतांतर त कर याचे व केले या कामाचे मोजमाप आज तारखेपयत घे याचे

आदे श दले होते. पण संपूण सा ह य संबंधीतांनी कंऽाटदारा कडन
ू हःतांतर त क न घेतले. संदभ ब. 16 अ वये कंऽाटदाराने द. 23.06.2014 रोजी
केले या कामाचे दे यक दे याची वनंती केली हणजेच ूशासनाने ःथायी सिमती या ठराव ब. 149 द. 21.10.2011 ची अंमलबजावणी केली नस याचे ःप

होते. पण कंऽाटदाराने अ पलातील िनणया ूमाणे सवकामे व वाढ व कामे पूण केली आहे . ूशासनाने शासनाकडे ट पा ब. 1 म ये समावेश असलेली जी कामे

पुण झालेली आहे यांचे उपयोगीता ूमाणपऽ कामे पूण झाली हणून कि शासन व रा य शासनाकडे सु दा सादर केलेले आहे . तर ट पा बं. 1 मधील संदभ

बं. 04

या आदे शा मधील सव मुळ पाऽ कंऽाटदारांनी कामे पुण केलेली आहे .

अितर

कामे मुळ िन ीत पाऽ कंऽाटदाराकडन
ु क न घेणे हा

ूशासनाचा दायी व होता परं तु ट पा बमांक-1 मिधल पाणीपुरवठा व मलिनःसारणाची अितर

पाऽ कंऽाटदारांना न कळ वता िनवीदा अट व शत या पालन न क न ूशासनाने जी अितर

क न घेतली आहे

यामुळे मुळ पाऽ कंऽाटदारांचा नुकसान झालेला आहे .

या कामावर ल होणारा लाभ (Profit) मुळ पाऽ कंऽाटदारांना दे यात यावा.

सादर क न ह कंऽाटदारांना कामाचे दे यक दले नाह हे काय ा व

कामे ूशासनाने जर इतर कंऽाटदाराकडन
ु मुळ

कामे इतर कंऽाटदाराकडन
ु िनयम बा

प तीने

कर ता इतर कंऽाटदाराकडन
ु क न घे यात आले या ट पा बमांक-1
सदर कामाचे उपयोगीता ूमाणपऽ रा य शासन व कि शासनाकडे

असून खेदाची बाब व महानगरपािलकेची ूतीमा मलीन करणार बाब आहे . हणून ट पा

ब. 1 मधील पाणी पुरवठा व मलिनसारण या कामांचे दे यक सव कंऽाटदारांना ता काळ दे यासाठ व ूशासनामाफत सव कंऽाटदारा व

लादलेली कायवाह

एकतफ असून ती र कर यास मा यता दे ते. तसेच अिध क अिभयंता यांनी प र छे द बं. 24 म ये नोटिशट बं. 17 वर अ.ब. 3 म ये कामा या

िन वदे त Prics esclation (बाजार दरवाढची) तरतुद ठे व यात आली आहे असे मा य केले आहे .
दरवाढ ूमाणे र कमेस मा यता दे ते.

यामुळे िन वदा अट ूमाणे लागणा-या बाजार

वर ल बाबीची ूशासनाने पूणपणे पुतता केली नस याचे ःप होते. संदभ ब. 4 या िन वदा मंजूर आदे शानुसार संबंधीत कामा या अ.ब. 1 ते 14

या कंऽाटदारा व

ूशासनातफ केलेली सव कायवाह र कर यात येते. तसेच संदभ ब. 4 नुसार िन वदा मंजूर आदे श पा रत झा या नंतर बीएसयुपी

सम वय सिमती व ूशासनाने एकतफ घेतलेले िनणय, आदे श इ याद िनयम बा

अस याचे दसून येते, यामुळे ह सभा असे िनणय व आदे श र करते.

संदभ ब. 4 या आदे शा मधील सव कंऽाटदारांनी कामे करतांना कामे ूगती पथावर असतांना ूशासनाने वेळोवेळ मौखीक व लेखी आदे श दे वून कामात केले या
अडथ यामुळे कंऽाटदारांचे जे आिथक नुकसान झाले असून बराच कालावधी िनघून गेलेला आहे . कामे पूण के या नंतर 30 दवसा या आत दे यक कंऽाटदारास
दे याची िन वदे त अंतभुत असतांना ह कंऽाटदारांना अ ाप पयत केले या कामाचे पूण दे यक दे यात आलेले नाह . यामुळे बाजार दरवाढ, अित र

बाबींवर

व याज, झाले या नुकसानची दे यके दे वुन भरपाई करणे, वाढ व कामा या अंदाजपऽकाूमाणे लागणा-या खचास व पुव चे दे यके न द यामुळे ती

दे यके व सुर ा अनामत (CDR) र कम वरे ने संबंधीत कंऽाटदारांना अदाई कर याची काय र ूशास कय व आथ क मा यता ह सवसाधारण सभा

सवानुमते मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम करते.

उमेश च हाण

या ूःतावास माझे अनुमोदन आहे .

(४३)
महापौर

ौी सर जतिसंघ िगल यांचा ूःताव मंजुर कर यात येतो. िनयमानुसार आयु तांनी पुढ ल वैधािनक
करावी.

ठराव ब.२४३

कायवाह

ठ रा व

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह तील बी.एस.यु.पी. योजने अंतगत ट पा ब. 1 मधील नागर क मुलभुत सु वधा पुर व यासाठ पाणी

पुरव याची व भूमीगत आर.सी.सी. गटार लाईन ची यवःथा कर यासाठ खालील ूमाणे संदभ सादर कर यात आलेले आहे त.
संदभ :1)
2)
3)
4)
5)

िन वदा सूचना जा.ब.नांवाशमनपा/बी.एस.यु.पी./साबां व/4892/2007, द.17.07.2007.
ऽसदःय सिमतीने द. 25.10.2007 रोजी वर ल कामा या उघडले या िन वदा.

ःथायी सिमतीने पा रत केलेला ठराव ब. 214, द. 21.08.2009 ारे मा.आयु

यांना िन वदा मंजूर कर यासाठ दलेले अिधकार.

िन वदा मंजरु आदे श ब. नांवाशमनपा/बी.एस.यु.पी./445/2009, द.29.08.2009.

कायकार अिभयंता नांवाशमनपा नांदेड यांनी संिचकेतील िशफारस केलेली टपणी ब. 32 ते 34, 38, 48, 59 ते 63 अ वये केले या कामाचे दे यक

दे या बाबत टपणी असतांना शे युल बी ूमाणे दे यक दले नाह .
6)
7)

ूाथिमक चौकशी अहवाल जा.ब. उपआयु

( वकास)/4508/2010 द.30.01.2010.

जा.ब.नांवाशमनपा/जेएनएनयुआरएम/बीएसयुपी/2028/2010 द. 05.02.2010.

8)

जा.ब.नांवाशमनपा/नसका/िसआर-38/2011 द. 17.06.2011 ारे ूशासनाने ःथायी सिमती समोर पाठ वलेला ूःताव वषय ब. 11 ला ःथायी

9)

सदर ल कामा या कंऽाटदाराने मा.आयु

समीतीने दनांक 21.06.11 रोजी पार त केलेला ठराव बमांक 52 व इितवृ .

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

यां याकडे अ पल िनकाली काढ याबाबत केलेले िनवेदन द. 23.08.2011.

जा.ब.नांवाशमनपा/नसका/सीआर/20/2011, द.12.09.2011 वषय प ऽकेवर ल वषय ब. 28.

ःथायी सिमती नांवाशमनपा नांदेड सभेने द. 21.10.2011 रोजी ःथायी सिमतीने पा रत केलेले ठराव ब. 149 व इितवृ .
जा.ब.नांवाशमनपा/बीएसयुपी/845/2011, द.14.11.2011 रोजी बी-1 करारना यातील अपील बाबत.

जा.ब.नांवाशमनपा/नसका/िसआर-25/2011, द.28.11.2011 .
कंऽाटदाराने दे यक दे याबाबत दलेले पऽ द.30.03.2012.

जा.ब.नांवाशमनपा/बीएसयुपी/5542/2014, द. 20.06.2014.
कंऽाटदाराने दे यक दे याबाबत दलेले पऽ द.23.06.2014.

वर ल योजने अंतगत संदभ ब. 1 ारे सदर कामासाठ वतमान पऽाम ये िन वदा ूिस कर यात आ या हो या. संदभ ब. 2 ारे आले या पाऽ

कंऽाटदारां या िन वदा द.25.10.2007 रोजी ऽसदःय सिमतीसमोर उघड यात आ या. पण सदर योजने अंतगत घरकुलाचे कामे सु न झा याने उघडले या

िन वदा ूलंबीत ठे व यात आ या. ूलंबीत ठे व यात आले या काळात िन वदा का ूलंबीत ठे व या या बाबत कंऽाटदारास काह ह कळ व यात आले नाह .
नंतर या काळात घरकुला या कामाची सु वात झाली असता, स मानिनय सदःयांनी पाणी पुरवठा व मलिनसारणची कामे सु कर यासाठ आयु

यां याकडे

पाठपुरावा केला असता, ःथायी सिमती या सदःयांनी ःथायी सिमती पुढे ूःताव ठे वून मा.आयु , नांवाशमनपा नांदेड यांना िन वदा वाटाघाट अंती िन वदा

मंजूर चे अिधकार संदभ ब. 3 ठराव ब. 214, द. 21.08.2009 अ वये ूदान केले. यानंतर मा.आयु

यांनी कंऽाटदारासी वाटाघाट क न िन वदा दर िन

त

क न िन वदा मंजरू आदे श ब.445 द. 29.08.2009 िनगमीत केले. संदभ ब. 5 अ वये संिचकेतील कायकार अिभयंता यांनी न द वले या टपणी नुसार

कामाचे दे यक कंऽाटदारास दे याची िशफारस केली असतांना िनयमाूमाणे वेळेत दे यक दे यात आलेली नाह . संदभ ब. 6 ारे ूशासनाने सव आवँयक

कागदपऽे तपास यासाठ उपआयु

( वकास) यांना चौकशी अिधकार नेमुन चौकशी क न चौकशी अहवाल दे यासाठ कळ वले होते. संपूण चौकशी अहवाल

साल सन 2010 पासून अ ाप पयत चौकशी ूलंबीत आहे . याव न असे दसते क , चौकशीला कोणतीह कालमयादा नाह जे िनयम बा आहे . वाःतवीक अशी

ु े वेळे या आत
पूण चौकशी मयाद त काळात पूण होणे हे काय ास अिभूेत आहे . तसेच चौकशी अहवाला बाबत िनयमाने ःथायी सिमती व सवसाधारण सभेपढ
चौकशी अहवाल सादर करणे बंधनकारक असतांनाह आज तारखेपयत सभेपढ
ु े चौकशी

अहवाल का दला नाह याचा खुलासा ूशासनाने कधीह दला नाह . संदभ ब. 7 चे अवलोकन हावे संदभ ब. 8 ारे कंऽाटदारांची र केलेली कामे ःथायी
सिमती पुढे र कर यासाठ ूशासनाने ूःताव पाठ वला असता,

ःथायी सिमतीने ठराव ब. 52 द.21.06.2011 रोजी ूशासनाने पाठ वलेला तो ूःताव सवमताने फेटाळला होता. तसेच कंऽाटदाराने दाखल

केले या अ पलावर सुनावणी घेवून झाले या िनणयासह स वःतर ूःताव ःथायी सिमती समोर ठे वावा यावर ःथायी सिमती िनणय घेईल तुत सदरचा ूःताव

फेटाळ यात येतो. संदभ ब. 9 ारे कंऽाटदाराने वेळोवेळ ूशासनाकडे यांनी दाखल केले या अ पलावर काय ा ूमाणे िनणय यावा व अ पल पूणपणे मंजूर

करावे अशी वनंती वारं वार मा. आयु

यांना केलेली असतांना या वनंतीकडे ूशासनाने कोणताह िनणय घेतला नाह . वाःतवीक दाखल केले या अ पलावर

सुनावणी घेणे काय ाने बंधनकारक असतांना यांची पायम ली झाली आहे .

हणून कंऽाटदाराने ःथायी सिमतीसमोर अ पल दाखल कर याची पयाय

ःवकारला व ःथायी सिमती समोर कंऽाटदाराने दाखल केलेले अ पल पूणपणे ःथायी सिमतीने ठराव ब.149 द. 21.10.2011 अ वये मंजूर केले व अ पलातील

सव बाबी मा य केले या आहे त. संदभ ब. 12 अ वये उपायु , बीएसयुपी नांवाशमनपा नांदेड यांनी कंऽाटदारास ःथायी सिमतीने मा य केले या अ पलातील

मु े ब. 1 ते 11 व अ पलामधील ूाथना मधील अनुबमानुसार मु यावर ूशासनाने कोणतेह पाऊल उचलेले नाह . तसेच संदभ बं. १२

उपआयु

बएसयुपी वभाग यांनी िश लक कामे पुण कर याक रता संबंधीत कंऽाटदारांना कळ वले असता

मान ठे वुन िश लक कामे पूण केली व

याची दे यक कंऽाटदारांना अ ाप दे यात आली नाह .

या पऽा वये मा.

याअनुषंगाने कंऽाटदाराने ूशासनाचे

तदनंतर ह ूशासनाने ःथायी सिमतीने मंजूर

केले या ठरावाची पायम ली के याचे ःप होते. संदभ ब. 11 ारे ःथायी सिमतीने ठराव ब. 149 द.21.10.2011 अ वये मा य केला यास संदभ ब. 13 ने
द. 28.11.2011

या सभेत वषय ब. 1 ारे मा य केले या अ पलचे ठराव कायम कर यात आले. संदभ ब. 14 ारे कंऽाटदाराने द. 30.03.2012 या

वनंती अजाने ःथायी सिमतीने पा रत केले या मंजरू ठरावाने कंऽाटदारा या अ पलास मा यता द यानंतर ह आज तारखेपयत दे यक मु ामहन
ू दे यात आले

(४४)
नाह .

यामुळे ःथायी सिमती या आदे शाची पायम ली झालेली आहे . संदभ ब. 15 अ वये उपआयु , बीएसयुपी यांनी उपअिभयंता 1 ते 5 यांना

कंऽाटदाराकडन
ू बीएसयुपी वभागाअंतगत पुरवठा कर यात आले या सा ह याचे हःतांतर त कर याचे व केले या कामाचे मोजमाप आज तारखेपयत घे याचे

आदे श दले होते. पण संपूण सा ह य संबंधीतांनी कंऽाटदारा कडन
ू हःतांतर त क न घेतले. संदभ ब. 16 अ वये कंऽाटदाराने द. 23.06.2014 रोजी
केले या कामाचे दे यक दे याची वनंती केली हणजेच ूशासनाने ःथायी सिमती या ठराव ब. 149 द. 21.10.2011 ची अंमलबजावणी केली नस याचे ःप

होते. पण कंऽाटदाराने अ पलातील िनणया ूमाणे सवकामे व वाढ व कामे पूण केली आहे . ूशासनाने शासनाकडे ट पा ब. 1 म ये समावेश असलेली जी कामे

पुण झालेली आहे यांचे उपयोगीता ूमाणपऽ कामे पूण झाली हणून कि शासन व रा य शासनाकडे सु दा सादर केलेले आहे . तर ट पा बं. 1 मधील संदभ

बं. 04

या आदे शा मधील सव मुळ पाऽ कंऽाटदारांनी कामे पुण केलेली आहे .

अितर

कामे मुळ िन ीत पाऽ कंऽाटदाराकडन
ु क न घेणे हा

ूशासनाचा दायी व होता परं तु ट पा बमांक-1 मिधल पाणीपुरवठा व मलिनःसारणाची अितर

कामे ूशासनाने जर इतर कंऽाटदाराकडन
ु मुळ

पाऽ कंऽाटदारांना न कळ वता िनवीदा अट व शत या पालन न क न ूशासनाने जी अितर

क न घेतली आहे

यामुळे मुळ पाऽ कंऽाटदारांचा नुकसान झालेला आहे .

या कामावर ल होणारा लाभ (Profit) मुळ पाऽ कंऽाटदारांना दे यात यावा.

सादर क न ह कंऽाटदारांना कामाचे दे यक दले नाह हे काय ा व

कामे इतर कंऽाटदाराकडन
ु िनयम बा

प तीने

कर ता इतर कंऽाटदाराकडन
ु क न घे यात आले या ट पा बमांक-1
सदर कामाचे उपयोगीता ूमाणपऽ रा य शासन व कि शासनाकडे

असून खेदाची बाब व महानगरपािलकेची ूतीमा मलीन करणार बाब आहे . हणून ट पा

ब. 1 मधील पाणी पुरवठा व मलिनसारण या कामांचे दे यक सव कंऽाटदारांना ता काळ दे यासाठ व ूशासनामाफत सव कंऽाटदारा व

लादलेली कायवाह

एकतफ असून ती र कर यास मा यता दे ते.

तसेच अिध क अिभयंता यांनी प र छे द बं. 24 म ये नोटिशट बं. 17 वर अ.ब. 3 म ये कामा या िन वदे त Prics esclation (बाजार

दरवाढची) तरतुद ठे व यात आली आहे असे मा य केले आहे .

दे ते.

यामुळे िन वदा अट ूमाणे लागणा-या बाजार दरवाढ ूमाणे र कमेस मा यता

वर ल बाबीची ूशासनाने पूणपणे पुतता केली नस याचे ःप होते. संदभ ब. 4 या िन वदा मंजूर आदे शानुसार संबंधीत कामा या अ.ब. 1 ते 14

या कंऽाटदारा व

ूशासनातफ केलेली सव कायवाह र कर यात येते. तसेच संदभ ब. 4 नुसार िन वदा मंजूर आदे श पा रत झा या नंतर बीएसयुपी
अस याचे दसून येते, यामुळे ह सभा असे िनणय व आदे श र करते.

सम वय सिमती व ूशासनाने एकतफ घेतलेले िनणय, आदे श इ याद िनयम बा

संदभ ब. 4 या आदे शा मधील सव कंऽाटदारांनी कामे करतांना कामे ूगती पथावर असतांना ूशासनाने वेळोवेळ मौखीक व लेखी आदे श दे वून कामात केले या
अडथ यामुळे कंऽाटदारांचे जे आिथक नुकसान झाले असून बराच कालावधी िनघून गेलेला आहे . कामे पूण के या नंतर 30 दवसा या आत दे यक कंऽाटदारास
दे याची िन वदे त अंतभुत असतांना ह कंऽाटदारांना अ ाप पयत केले या कामाचे पूण दे यक दे यात आलेले नाह . यामुळे बाजार दरवाढ, अित र

बाबींवर

व याज, झाले या नुकसानची दे यके दे वुन भरपाई करणे, वाढ व कामा या अंदाजपऽकाूमाणे लागणा-या खचास व पुव चे दे यके न द यामुळे ती

दे यके व सुर ा अनामत (CDR) र कम वरे ने संबंधीत कंऽाटदारांना अदाई कर याची काय र ूशास कय व आथ क मा यता ह सवसाधारण सभा

सवानुमते मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम करते.

वषय ब.३०

ूःताव

मनपाके या जागेवर अनािधकृ तपणे चालु असले या नालंदा शाळे ूमाणे इतरह

सुचकः- स. शेर अली स. महे बुब अली

स.शेर अली

ठकाणी कायवाह क न जागा ता यात घेणे बाबत.

अनुमोदकः- हसन बन उबेद अल केसर

नालंदा शाळे स त कािलन नांदेड नगरपािलकेने अथवा महानगरपािलकेने अिधकृ तपणे जागा वाटप केलेली
नसतांनाह

या जागेवर घेवून शाळा चाल वली अस यामूळे आयु ांनी कायवाह

यायालयी ू बया

केली होती याूकरणात

होवून महानगरपािलकेने दोन एकर जागा ता यात घेतलेली आहे अशाच ूकारचे गोकुळनगर

येथील यशोधरा िश ण ूसारक मंडळ यांनी सु दा अनािधकृ त पणे त कािलन नांदेड नगरपािलकेने अथवा
महानगरपािलकेने

अनािधकृ तपणे

कोण याह

जागेचे

वाटप

केलेले

नसतांना

यावर बांधकाम क न शाळा चाल वलेली आहे .

सु दा

जागेचा

अनािधकृ तपणे

ताबा

घेवून

यानंतर संःथा चालकांनी ह संःथा शाळे या

इमारत व जागेसह दस
ु -यांना वब केली आहे कर ता नालंदा शाळे ूमाणेच कायवाह क न गोकुळनगर येथील

महानगरपािलकेची जागा ता यात घे यात यावी.

सर जतिसंघ िगल

यासंःथेने ज हा प रषदे ची सु दा दशाभूल क न ज हा प रषदे कडू न या इमारतीचे व जागेचे भाडे वसुल
केलेले

असून

संःथा

चालकांनी

जागेसह

महानगरपािलकेने अिधकृ त पणे जागा

दस
ु -यांना

दलेली नसतांह

वब

केलेली

जागेची

वब

आहे .

नगरपािलकेने

केलेली आहे

याचे

अथवा
व

द

िनयामूमाणे कायवाह क न जागा महानगरपािलके या ता यात घे यात यावी.
महापौर

स.सदःयांचा पःताव मंजरु कर यात येतो िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी
व हा ठराव याचसभेत कायम कर यात येतो.

ठराव ब.२४४

ठ रा व

नालंदा शाळे स त कािलन नांदेड नगरपािलकेने अथवा महानगरपािलकेने अिधकृ तपणे जागा वाटप केलेली
चालकांनी परःपर जागा ता यात घेवून शाळा चाल वली अस यामूळे आयु ांनी कायवाह केली होती यावर

नसतांनाह संःथा

यायालयीन ू बया

होवून

महानगरपािलकेने दोन एकर जागा ता यात घेतलेली आहे अशाच ूकारे गोकुळनगर येथील यशोधरा िश ण ूसारक मंडळ यासंःथेनेह
यांन

यांना त कािलन नांदेड नगरपािलकेने अथवा महानगरपािलकेने कोण याह जागेचे वाटप केलेले नसतांना सु दा यशोधरा िश ण

ूसारक मंडळाने

जागेचा अनािधकृ तपणे ताबा घेवून वनापरवानगीने अनािधकृ तपणे

यावर बांधकाम क न शाळा चाल वलेली आहे .

(४५)
यानंतर या संःथा चालकांनी ह संःथा शाळे या इमारतीसह व जागेसह दस
ु -यांना

कायवाह क न गोकुळनगर यशोधरा िश ण ूसारक मंडळा व

वब केली आहे कर ता नालंदा शाळे ूमाणेच

द कायवाह क न सदरची जागा महानगरपािलकेची जागा ता यात

यावी

असे ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते संमत करते. व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
वषय ब.३१

ूःताव
या कामा संदभात खालील

मनपा ह ीत व वध भागात रलाय स 4G या संबध
ं ीत जिमनी अंतगत केबल टाक यात येत आहे
मा हती सभागृहात दे यात यावी.
१)

Reliance 4G कामा संद

२)

सदर ल एज सीला खोदकामाचे दर Road Charges ठर वतांना कशाचा आधार धे यात आला.

३)

सदर ल कामाची कालमयादा काय

४)

कोण याह आधारे (सव साधारण सभा/ःथायी सिमती) परवानगी दे यात आली

५)

ात झाले या िन वदा ू बयाची कायारं भ आदे शाची ूत.

सदर ल कामासाठ रःता खोदकामास परवानगी दे यात आले आहे काय

अनुमोदकः- सौ.सुदशना महे श बाळु खोमणे, उमेश च हाण

सुचकः- ूमोद खेडकर
ूमोद खेडकर

रलाय स 4G या कंपनीस केबल लाईन टाक यासाठ कोणकोणते रःते खोद यासाठ व कती कलोिमटरचे
परवानगी दे यात आलेली आहे याची मा हती दे यात यावी. कंपनीकडू न मागील चार पाच वषाचे
डएसआरनुसार रोड चाजस घे यात येत अस याची मा हती िमळाली आहे .

मराठवाडयातील नांदेड,

औरं गाबाद, लातूर, परभणी या महानगरपािलका ह द तील डएसआरचे दर वेगवेगळे आहे त.
शहर महानगरपािलकेने गु

ता ग द

कायबमा अंतगत सव रः याचे

ं द करण व

नांदेड वाघाळा
विश

प दतीने

मजबुतीकरण क न िसमेट रोड केलेले अस यामूळे जाःतीचा खच झालेला आहे , इतर शहरातील रःते
द ु ःतीचा खच कमी येतो.

यामूळे नांदेड महानगरपािलकेने झाले या खचाूमाणे रोड द ु ःती चाजस

आकारावयास पा हजे.या ूकरणाची स वःतर मा हती दे यात यावी.

सुदशना खोमणे

मी दोन म हयापुव

रलाय स 4G या कंपनीकडू न खोद यात येणा-या रः याची मा हती परं तु आज पयत

मला मा हती दे यात आलेली नाह .
डॉ.क णा जमदाडे

आमचे ूभागात कबल वायर टाक यासाठ मोठ मोठे खडे क न ठे व यात आलेले आहे . िनयमानुसार या
रलाय स कंपनीला रःते खोद याची परवानगी दे यात आलेली आहे काय रःते खराब के यानंतर रःते

अिभषेक सौदे

द ु ःत क न दे याची जबाबदार कोणाची आहे .

रलाय स 4G याना रःते ख द याची परवानगी दे तांना महागनरपािलकेकडू न रः याचा मॅप दे यात आलेला

आहे काय व दे यात आलेला असेल तर मॅप ूमाणे रः याचे खोदकाम होते

कंवा नाह याचा खुलासा

कर यात यावा.
आयु

रलाय स 4G कंपनीकडू न केबल टाक यात येत असून

या संदभात पाच ू

उप ःथत केलेले असून

उ रे दे यासाठ ूशासनास वेळ दे यात यावा. या ू ाचे अनुषंगाने इतरह ू
स.शेर अली

नांदेड शहरात

उप ःथत होतील.

व वध कंप या माफत मोबाईल टॉवर बस वणत आलेले असून

उभार यात आलेले आहे

या इमारतींना क

ूमाणपऽ दे यात आलेले नसेल तर

या इमारतीवर टॉवर

ले शन सट फ कट दे यात आलेले आहे काय जर असे

अशा इमारतीवर मोबाइल टॉवर उभार याची परवानगी दे ता येत नाह .

अनािधकृ त इमारतीवर बस व यात आलेले मोबाईल टॉवर बेकायदे िशर असुन
करावयास पा हजे. शहरात २२ अनािधकृ त मोबाइल टॉवर असून
तबार

याची

या व

याचे

व

द कायवाह

द कायवाह कर यासाठ लेखी

कर यात आले या आहे त.खुदवई नगर भागात अनािधकृ त टॉवर बस व यात आलेले असून

एमएसइबीने एनओसी दलेले नसतांनाह

व ुत कने शन दे यात आलेले आहे .हे टावर काढ यासाठ तीन

म ह यापासून तबार कर त कर यात येत आहे

हे टावर काढ यात येणार आहे

कंवा नाह . शहरात

ब व यात आलेले मोबाइल टॉवरची चौकशी करणेसाठ उपसिमती कायम कर यात यावी.
वनय गुरम

रलाय स 4G कंपनीकडू न कबल टाक यास परवानगी दे यात आलेले असून वाय फाय सु वधा दे यासाठ
या कबल लाईन मधील एक लाईन महानगरपािलकेस ृ दे यात येणार आहे व

या बद यात

याना

रः याचे रोड चाजस माफ कर यात येत अस याचे समजते हे खरे आहे काय भ वंयात आपणास ५
वषापयत वायफाय सु वधेची गरज पडणार नाह असे असतांना महानगरपािलकेचे का नुकसान कर यात येत
आहे .
बाळासाहे ब तरोडे कर

रलाय स ४ जी कडू न शहरातील सव रः याचे विपीकरण
कर यात येत आहे . रलाय स 4G कंपनीला
ू

रःते खोदन
ू कबल टाक यास परवानगी दे या या ूःतावास सवसाधारण सभा ःथायी सिमतीची मा यता

घे यात आलेली आहे काय याचा खुलासा कर यात यावा.

(४६)
वरििसंघ गाड वाले

रलाय स ४ जी कंपनीस कबल लाईन टाक यासाठ रःते खोद याची जी परवानगी दे यात आले ती
िनयमाूमाणे

दे यात आलेली आहे काय ,िनयमाूमाणे रोड चाजस वसुल कर यात येत आहे काय याची

चौकशी कर यासाठ स.सदः यांची एक उपसिमती कायम कर यात यावी. रलाय स ४ जी कंपनी बरोबर
महानगरपािलकेने जो करारनामा केलेला आहे
पुरवठा व मलिनःसारण लाईन वर ल

या ूमाणे कंपनीकडू न अमलबजावणी होत नाह . पाणी

बांध यात आले या पुव या चबर डझाईन ूमाणे चबरचे बांधकाम

होत नस याचे िनदशनास आलेले आहे .
ूमोद खेडकर

पुव या चबरपे ा लहान साईजचे चेबरचे बांधकाम कर यात येत आहे .

सुंदरलाल गु खुद

रलाय स ४ जी कंपनीने जागोजागी खडे क न

रःते खराब केलेले अस यामूळे

याचे व

द कायवाह

कर यात यावी.
स.सदःयांनी आप या ितवृ भावना के यामूळे या ूःतावावर अ यास क न अहवाल सादर कर यासाठ वेळ

आयु

दे यात यावा.शहरात मोबाईल टॉवर उभार यासाठ वेगवेगळया ूािधकरणाची मंजरु घेणे आवँयक आहे .
शाळा

कॉलेज इमारत, दवाखाना इमारतीवर म बाईल टॉवर उभार यासाठ परवानी नाह . मोबाइल टॉवरला

संदभात

कि व रा य शासन,उ च

यायालयाने काह गाइड लाईन ठरवून

दले या आहे

याचा व

महानगरपािलका अिधिनयमातील तरतूद चा अ यास क न पुढ ल सभेत स वःतर मा हती दे यात येईल.
ूमोद खेडकर

याूकरणात चौकशी कर यासाठ उपसिमती कायम कर यात यावी.

उमेश च हाण

मनपा ह ीत
थांब व यात

व वध भागात

रलाय स 4G या अंतगत भूिमगत केबल लाईन टाक याचे काम

यावे तसेच सदर कंपनीचे

मोबाईल

टॉवर उभे कर याचे अथवा

वर त

यास केबल जोडणीचे काम

चालू अस यास ते दे खील ता काळ थांब व यात यावे. तसेच सदर ल झालेले काम व पुढे काम सु
कर या या

िनणय

घे यासाठ

ौी

आनंद

च हाण

यां या

ौी

स.शेर

यांची एक उपसिमती

कायम कर यास मा यता दे यात यावी व या उप सिमतीचा

झा यािशवाय मनपा

मंजरु अहवाल ूा

कर यात येवू नये असा माझा ूःताव आहे

ौी उमेश च हाण यांनी जो ूःताव मांडला यास माझे अनुमोदन आहे .
सभेत

महापौर

अ य तेखाली,

अली,सौ.सुदशना महे श खोमणे, ूमोद खेडकर, ौी िगर ष कदम,कायकार अिभयता
ूशासनाने सदर ल काम सु
स.शेर अली

उपमहापौर

यास मा यता दे यात यावी.
यास मा यता दे वून हा ठराव याच

कायम कर यात यावा.

ौी उमेश च हाण यांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

ठराव ब.२४५

ठ रा व

मनपा ह ीत व वध भागात रलाय स 4G या अंतगत भूिमगत केबल लाईन टाक याचे काम
सदर कंपनीचे

मोबाईल

टॉवर उभे कर याचे अथवा

तसेच सदर ल झालेले काम व पुढे काम सु

वर त थांब व यात

यावे तसेच

यास केबल जोडणीचे काम चालू अस यास ते दे खील ता काळ थांब व यात यावे.

कर या या िनणय घे यासाठ उपमहापौर ौी आनंद च हाण यां या अ य तेखाली ौी

उमेँ◌ा च हाण, ौी स.शेर अली,सौ.सुदशना महे श खोमणे, ूमोद खेडकर, ौी िगर ष कदम,कायकार अिभयता
यांची एक उपसिमती कायम कर यास ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते .या उपसिमती
संबंधी कामाची सखोल मा हती, सुनावणी तसेच सिमतीचा

मंजरु अहवाल ूा

समोर रलाय स ४ जी

झा यािशवाय मनपा ूशासनाने सदर ल काम सु

कर यात येवू नये.असे ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुममते संमत करते.
वषय ब.३२

ूःताव

मनपा ह ीत सव धािमक कायबमास नाममाऽ भाडे आकारणे

सालसर भजन मंडळ नांदेड

दारा आयोजीत रामकथा व भजन

कायबमास द. २७ माच ते ५ ए ूल (१०) दवस फायर ॄगेड कायःथळावर नाममाऽ कमीत कमी दर आका न उभे करणे.
सुचकः- कशोर यादव

अनुमोदकः- आनंद च हाण
ूशासक य ट पणी

ःटॅ ड बाय डयूट कर ता लाव यात आलेले
अ वये व मा.आयु
तासाकर ता
महापौर

पये ३०००/- फस जाःत झा याने मनपा वशेष सभा द.१४.८.२०१४ ठराव ब.७०

याचे आदे श ब.नांवाशमनपा/अवअसे/३६६/१४ द.२६.९.२०१४ अ वये ःटॅ ड बाय डयूट कर ता(मनपा ह द त) बारा

.१५००/- कर यात आलेले आहे . कर ता लाव यात आलेली ःटॅ ड बाय डयूट चे दर कमी आहे त.
स.सदःयांचे पःतावानूसार फायर ॄगेड कायःथळावर नाममाऽ कमीत कमी दर आकर याबाबत
आयु ांनी आप या ःतरावर िनणय

ठराव ब.२४६
सालसर भजन मंडळ नांदेड

यावा

ठ रा व
दारा आयोजीत रामकथा व भजन कायबमास द. २७ माच ते ५ ए ूल (१०) दवस फायर ॄगेड

कायःथळावर नाममाऽ कमीत कमी दर आकर याबाबत आयु ांनी आप या ःतरावर िनणय

यावा .

(४७)
वषय ब.३३

ूःताव

ूभाग ब. ४० मधील लहजीनगर
, लंबीनीनगर,शाहनगर
, वा मीक नगर, याभागात
ु
ु

९० ट के दिलत वःती असून तेथील गर ब

लोकां या मुलांना संःकांर म बन व यासाठ अंगणवाड असणे आवँयक आहे .भावीपीढ िश ण घेउण स मपणे उभार यासाठ लहान
मुलांना िश णाचे धडे दे णे व

यां यावर चांगले संःकार करणे आ यंत आवँयक आहे क रता सदर दलीत वःती म ये अंगणवाड बांधून

दे यास मंजरु दे णे बाबत.
सुचकः- डॉ. क णा जमदाडे
महापौर

अनुमोदकः- आनंद च हाण
स.सदःयांचा पःताव मंजरु कर यात येतो िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी

ठराव ब.२४७

ठ रा व

ूभाग ब. ४० मधील लहजीनगर
, लुब
ं ीनीनगर,शाहनगर
, वा मीक नगर, याभागात
ु
ु

लोकां या मुलांना संःकांर म बन व यासाठ अंगणवाड असणे आवँयक आहे .

मुलांना िश णाचे धडे दे णे व

९० ट के दिलत वःती असून तेथील गर ब

भावी पीढ िश ण घेउण स मपणे उभार यासाठ लहान

यां यावर चांगले संःकार करणे आ यंत आवँयक आहे क रता सदर दलीत वःती म ये अंगणवाड बांधून

दे यासाठ लागणा-या खचास ूशासक य व आिथम मा यता ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मंजरु दे ते व हा ठराव याच
सभेत कायम कर यात येतो.
वशेष बाब

हणून आय या वेळ घे यात आलेले तातड चे वषय

वषय ब.१
दपकिसंह रावत

पुढ ल अथसंक पीय सभा न वन प पींग ःटे शन येथे घे यात येवून अथसंक प िनिम य स.सदःयांना
महानगरपािलके या वतीने जेवणाची

यवःथा कर यात यावी व यासाठ लागणारा अंदा जत खच

.१.५०

ल ास ू.व आ.मा यता दे यात यावी.
वरे ििसंघ गाड वाले
महापौर

याूःतावास माझे अनुमोदन आहे .
ौी दपकिसंह रांवत यांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

ठराव ब.२४८

ठ रा व

नांवामनपा सन २०१४.२०१५ सुधार त व सन २०१५.२०१६ मुळ अथसंक प मंजरु कर यासाठ
मागणीनुसार

स.सदःयांनी कले या

मनपाके या न वन प पींग ःटे शन येथे महानगरपािलकेची अंदाजपऽक य वशेष सभा घे यात आली . या वशेष सभेसाठ

उप ःथत स.सदःय/सदःया, अिधकार , कमचार , पऽकार, पोिलस कमचार असे अंदा जत ४०० य
यवःथा कर यात आली अस यामूळे याकर ता अंदा जत खच

ंना जेवण, मंडप, चहापाणी, आसन

.१,५०,०००/- ची ूशासक य व आिथक मा यता

ह नांवामनपा

सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते. व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
वषय ब.२
गंगासागर आनेवार

तरोडा भागात जेएनएनयूआरएम योजने अंतगत न वन मलिनःसारण लाईन टाक यामूळे पुण रःते पुण
िचखलमय

होवून नागर कांना ये याजा यासाठ खुप ऽास होत अस यामूळे सदर ल रः यासाठ मनपा

फडातून अथवा मनपा व जेएनएनयुआरएम अंतगत िनधी उप

द नस यामूळे शासन िनणय सं कण ब.-

२०१४/ू.ब.६५/न व१६ अ वये महानगरपािलका ूाथिमक सोयी सु वधेसाठ

मंजरु अंनुदान अंतगत अ

ब.१७० ऐवजी तरोडा येथील जेएनएनयूआरएम योजने अंतगत न वन मलिनःसारण लाईन

खराब झालेले रःते बन व यासाठ
यावा असा माझा ूःताव आहे
वरे ििसंघ गाड वाले

.३०० ल

मंजरु चा ूःताव

यास सभागृहाने मा यता

टाक यामूळे

व.आयु ांकडे मंजरु साठ पाठ व यात

ावी.

सौ.गंगासागर आनेवार यांनी मांडले या ूःतावास माझे अनुमोदन आहे . ूःताव वभािगय आयु ाना सादर
कर यात यावा.

महापौर

सौ.आनेवार यांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो व हाठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

ठराव ब.२४९

ठ रा व

शासन िनणय सं कण ब.-२०१४/ू.ब.६५/न व-१६ द.२५.८.२०१४ अ वये महानगरपािलका ूाथिमक सोयी सु वधेसाठ

मंजरु

अंनुदान अंतगत मंजरु कामातील अ ब.१७० ऐवजी तरोडा येथील जेएनएनयूआरएम योजने अंतगत न वन मलिनःसारण लाईन
टाक यामूळे
आयु

खराब झालेले रःते बन व यासाठ

यांचेकडे िशफारस कर यास

.३०० ल ास

ूशासक य व आिथक मा यता दे यासाठ चा ूःताव मा. वभािगय

ह नांवामनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते. व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात

येतो.
वषय ब.३
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेडू न दिलत वःती सुधार योजने अंतगत व वध ूभागातील दिलत वः यां या रे खानकाशास सहा यक
संचालक, नगररचना यांनी मंजरु दलेली आहे .

(४८)
दिलत लोक

अ.

घो षत दिलत वः यांचे नांव

ब.
1
1

2
नांवाशमनपा ह त ूभाग ब. 37 वरभिनगर भागात रःते व

सं येचे ूमाण
(%)
3
59.12%

नाली

कामाची एकुण
र कम

4
4,52,22,762/
-

5
1,95,23,295/-

6
6,47,46,057/-

73.33%

59,88,246/-

28,71,876/-

88,60,122/-

55%

1,57,65,449/
-

1,55,38,751/-

3,13,04,200/-

भागात रःते व

78.35%

1,96,67,114/
-

1,03,01,523/-

2,99,68,637/-

नगर भागात रःते

57.99%

53,61,333/-

27,96,876/-

81,58,209/-

नांवाशमनपा ह त ूभाग ब. 40 व ठल राजनगर भागात

54.61%

30,49,360/-

16,19,489/-

46,68,849/-

78.52%

1,54,33,612/
-

53,21,023/-

2,07,54,635/-

11,04,87,876
/-

5,79,72,833/-

16,84,60,709/
-

नाली करणे.
नांवाशमनपा ह त ूभाग ब. 37 बौ दवाडा भागात रःते व

2

रःते

नाली करणे.
नांवाशमनपा ह त ूभाग ब. 37 गाडगेबाबा सोसायट भागात

3

रःते व नाली करणे.
नांवाशमनपा ह त ूभाग ब. 40 शाहनगर
ु

4

नाली करणे.

नांवाशमनपा ह त ूभाग ब. 40 वा मीक

5

व नाली करणे.
6

रःते व नाली करणे.
नांवाशमनपा ह त ूभाग ब. 39 म ये k1 k2 दिलत वःतीस

7

जाणारा पोच रःता करणे.
एकुण
(२)
दिलत लोक

अ.

घो षत दिलत वः यांचे नांव

ब.
1
1

2
नांवाशमनपा ह त (बु) स िगर कॉलनी भागात

रःते व नाली

रःते

नाली

कामाची एकुण

सं येचे ूमाण
(%)
3
96.99 %

र कम
4
1,09,46,222/-

5
40,84,829/-

6
1,50,31,100/-

66.55 %

29,12,164/-

21,45,019/-

50,57,200/-

करणे.
2

नांवाशमनपा ह त तरोडा (बु) वकास नगर भागात रःते व नाली
करणे.

3

नांवाशमनपा ह त तरोडा (बु) जय नगर भागात रःते करणे.

63.04 %

3510,800/-

-

35,10,800/-

4

नांवाशमनपा ह

तरोडा (बु) उ वल नगर भागात रःते व नाली

73.86 %

31,26,668/-

9,01,635/-

40,28,300/-

नांवाशमनपा ह त तरोडा (बु) तुळजा भवाणी नगर भागात रःते

53.06 %

34,59,251/-

20,20,208/-

54,79,500/-

95.87 %

22,67,750/-

13,48,712/-

36,16,500/-

भागात रःते व

92.30 %

17,58,716/-

10,55,734/-

27,84,000/-

नांवाशमनपा ह त तरोडा (बु) जगद श कॉलनी नगर भागात रःते

69.23 %

35,13,267/-

-

35,13,300/-

करणे.
5

व नाली करणे.
6

नांवाशमनपा ह त तरोडा (बु) सारनाथ नगर भागात रःते व
नाली करणे.

7

नांवाशमनपा ह त तरोडा (बु) मायादे वी नगर
नाली करणे.

8

करणे.
एकुण

4,30,20,700/-

शासन िनणयातील मागदशक त वानुसार वर ल दिलत वःतीतील अनुसूिचत लोकसं येची ट केवार तसेच व या दिलत वःती िनहाय
ूःता वत केले या अनु ेय असलेली कामे अंदाजपऽक य कमतीसह सवसाधारण सभे या मा यतेःतव सादर.
महापौर

आयु ांचा ूःताव मंजरु कर यात येतो व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

ठराव ब.२५०

ठ रा व

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेडू न दिलत वःती सुधार योजने अंतगत खालील
सहा यक संचालक, नगररचना यांनी मंजरु

व वध ूभागातील दिलत वः यां या रे खानकाशास

दलेली असून शासन िनणयातील मागदशक त वानुसार खालील दिलत वःतीतील अनुसूिचत

लोकसं येची ट केवार तसेच व या दिलत वःती िनहाय खालील ूमाणे ूःता वत केले या अनु ेय असलेली कामास अंदाजपऽक य कमतीसह
ूशासक य व आिथक मा यता ह नांवामनपा

सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

(४९)
दिलत लोक

अ.

घो षत दिलत वः यांचे नांव

ब.
1
1

2
नांवाशमनपा ह त (बु) स िगर कॉलनी भागात

रःते व नाली

रःते

नाली

कामाची एकुण

सं येचे ूमाण
(%)
3
96.99 %

र कम
4
1,09,46,222/-

5
40,84,829/-

6
1,50,31,100/-

66.55 %

29,12,164/-

21,45,019/-

50,57,200/-

करणे.
2

नांवाशमनपा ह त तरोडा (बु) वकास नगर भागात रःते व नाली
करणे.

3

नांवाशमनपा ह त तरोडा (बु) जय नगर भागात रःते करणे.

63.04 %

3510,800/-

-

35,10,800/-

4

नांवाशमनपा ह

तरोडा (बु) उ वल नगर भागात रःते व नाली

73.86 %

31,26,668/-

9,01,635/-

40,28,300/-

नांवाशमनपा ह त तरोडा (बु) तुळजा भवाणी नगर भागात रःते

53.06 %

34,59,251/-

20,20,208/-

54,79,500/-

नांवाशमनपा ह त तरोडा (बु) सारनाथ नगर भागात रःते व नाली

95.87 %

22,67,750/-

13,48,712/-

36,16,500/-

92.30 %

17,58,716/-

10,55,734/-

27,84,000/-

69.23 %

35,13,267/-

-

35,13,300/-

करणे.
5

व नाली करणे.

6

करणे.
7

नांवाशमनपा ह त तरोडा (बु) मायादे वी नगर भागात रःते व
नाली करणे.

8

नांवाशमनपा ह त तरोडा (बु) जगद श कॉलनी नगर भागात रःते
करणे.

एकुण

4,30,20,700/-

२
भागात रःते व

59.12%

4,52,22,762/-

1,95,23,295/-

6,47,46,057/-

नांवाशमनपा ह त ूभाग ब. 37 बौ दवाडा भागात रःते व नाली

73.33%

59,88,246/-

28,71,876/-

88,60,122/-

नांवाशमनपा ह त ूभाग ब. 37 गाडगेबाबा सोसायट भागात

55%

1,57,65,449/-

1,55,38,751/-

3,13,04,200/-

नांवाशमनपा ह त ूभाग ब. 40 शाहनगर
भागात रःते व नाली
ु

78.35%

1,96,67,114/-

1,03,01,523/-

2,99,68,637/-

5

नांवाशमनपा ह त ूभाग ब. 40 वा मीक नगर भागात रःते व

57.99%

53,61,333/-

27,96,876/-

81,58,209/-

6

नांवाशमनपा ह त ूभाग ब. 40 व ठल राजनगर भागात रःते

54.61%

30,49,360/-

16,19,489/-

46,68,849/-

78.52%

1,54,33,612/-

53,21,023/-

2,07,54,635/-

11,04,87,876/-

5,79,72,833/-

16,84,60,709/-

1

नांवाशमनपा ह त ूभाग ब. 37 वरभिनगर
नाली करणे.

2

करणे.
3

रःते व नाली करणे.
4

करणे.

नाली करणे.
व नाली करणे.
7

नांवाशमनपा ह त ूभाग ब. 39 म ये k1 k2

दिलत वःतीस

जाणारा पोच रःता करणे.
एकुण
महापौर

द. २४.३.२०१५
सु

या सभेचे कामकाज संप यामूळे यानंतर लगेचच अथसंक पीय वशेष सभेचे कामकाज

कर यात येईल.

ःवा र त/-

ःवा र त/-

नगरसिचव,

महापौर,

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड

